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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

“Laisvės” redakcijon užėjo 
vienas draugas, 65 i 
žiaus, ir sako: Noriu matyti 
Literatūros Draugijos sekreto
rių. Turiu reikalą, žinau, kad 
tūkstančio metų jau nebegyven
siu. Banke dar turiu pinigų. 
Noriu užrašyti Literatūros 
Draugijai. Kai numirsiu, teguli 
tie keli centai eis apšvietai! / 

Tie, kurie nemano amžina 
gyventi, bet dar turi šimtą ki 
tą banke, o neturi šeimynų, tuA 
retų pasekti virš minėto drau/ 
go pėdomis. Pasistatysite san 
gražų paminklą. v_/* * *

Ispanijos Socialistų Partijoj 
siaučia audros. Jos nelemia ge
ro. Dešinysis sparnas, vado
vaujamas tūlo Prieto, veržiasi 
užviešpatauti visoj partijoj ir 
iššluoti iš vadovaujančių pozi
cijų kairiuosius, kuriems vado
vauja Caballero. Caballero kal
tina, kad rinkime Centro Ko
miteto, pirmininko Prieto suvo
gė barais ir taip pravarė savo 
šalininką. Partija eina prie ski
limo. *

Kaustosi 
pramonėje, 
unijų susivienijo padėt 
darbininkams susiorganizuoti. 
Galinga mainierių unija atsis
tojo priešakin tos kampanijos.

Bet Plieno Institutas, galin
gas plieno korporacijų susivie
nijimas, paskelbė karą visiems, 
kurie bandys plieno darbinin
kus suorganizuoti. Plieno kara
liai jokios unijos neįleisią į sa
vo dirbtuves. Plieno darbinin
kai, jie sako, turi pasitenkinti 
kompaniška unija. 

* * *
Buržuazinė spauda jau par

sidavė plieno trustui. Ji gauna 
milionus dolerių. Atvirai, be
gėdiškai New York “Times” 
pasigiria, kad Plieno Institutas 
nusisamdę keturiuose šimtuose 
didžiųjų dienraščių po visą pus
lapį savo agitacijai prieš plieno 
darbininkus. Pačiam “Times” 
toks puslapis su Plieno Institu
to atsišaukimu jau pasirodė. 

* * *
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimas laimi vieną mūšį po ki
tam. Labai, labai sunku buvo 
gauti leidimas biznį varyti Ma
ssachusetts valstijoj, bet jis bu
vo gautas. Antra didžiausia ir 
kiečiausia valstija buvo Penn
sylvania, 
jota, kad čia LDS negaus lei
dimo, kojos neįkels. Bet mūsų 
draugai, kurie vadovauja Susi
vienijimui, rankų nenuleido ir 
siekė prie tikslo. Ir laimėta! 
LDS įregistruotas ii’ Pennsyl
vania valstijoj.

Tai tikrai didelis mūsų ju
dėjimo laimėjimas. O dar jeigu 
pavyks LDS susivienyti su 
Augščiausia Prieglauda, kuri 
plačiai veikia Pa. valstijoj, tai 
šiam darbininkiškam savišalpos 
Susivienijimui atsidarys labai 
plačios durys. 

* * *
Nebežinau, kaip imti Chica

gos “Draugo” redaktorių šimu
tį. Vyras, taip sakant, jau po 
ūsais. Turi atsakomingą dar
bą: dienraštį redaguoja. Taip 
pat yra ragavęs šiek tiek moks
lo (nors labai prasto). Yra pri
siekęs prieš bibliją krikščioniš
kai gyventi ir krikščionišką tie
są skelbti.

Deja, veltui to jieškotum jo 
redaguojamoje gazietoje. Joje 
jis skerėčiojasi, kaip Zioncheck 
Washingtone. Pav., ve ką jis 
gieda “Drauge” liepos 1 d.:

“Ispanijoj komunistų teroras 
įgauna vis naujo baisūmo. Ma
dride vėl sudegintos trys kata
likų bažnyčios ir dvi mokyk
los...

Katalikams padaryta dideli 
nuostoliai, o kaltininkai nė ne
manoma bausti. Viename vieša
me susirinkime komunistų va-mą.

iun uz.ejo i 
metų am- I

* *
du milžinai 

Dešimts
plieno 

didelių 
plieno

Buvo galvota ir bi-
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Tautų Lyga Atšaukė Bausmes 
f nuo Italijos"*
i GENEVA. — Tautų Ly- 
gos susirinkimas liepos 4 d. 
atmetė Ethiopijos reikalavi
mą paskolos, kad galėtų pa
naujinti apsigynimo karą 
prieš Italiją, ir nusprendė 
visai panaikinti ekonomines 
ir finansines bausmes, ku
rios iki šiol buvo , naudoja
mos prieš Italiją.

Lyga* paliko neatsakytą 
Ethiopijos reikalavimą, kad 
delegatai kiekvienos šalies 
pasisakytų, ar jie pripažįs
ta Italijai Ethiopiją ar ne.

Tokio. — Japonijos augš- 
čiausias teismas- užtvirtino 
mirties bausmę pulkininkui 
S. Aizawai.
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LINES CHINIJOS DIKTATORIUS 
CHIANG KAI-SHEK PASIUNTĖ 600,000

VYRŲ ARMIJĄ PRIEŠ PIETINĘ €HINIJĄ

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

BET JIS NIEKO NEDARO PRIEŠ JAPONIJĄ, UŽ
GROBUSIĄ ŠIAURINĘ CHINIJĄ

GSHA, Chinija. — 
Kai-shek, fašistas

IŠĖMĖ PUSGYVI MAINIERĮ 
Iš "BOOTLEG” SKYLES
Kompanija Dinamitu Ardo 

Slaptas Kasyklas
SHAMOKIN, Pa. — Po 

22 valandų tapo- išimtas 
Enochas Kulšinskis iš įgriu
vusios “butlegeriškos ang- 
liakasyklos.” Laike įgriuvi- 
mo su juom buvo ir tėvas, 
60 metų šenis; bet tėvui pa
vyko ištrūkti ir jis tuoj at
sišaukė gelbėti jo sūnų.

Nelaimingam bedarbiui 
E. Kulšinskiui, kuris bandė 
užsidirbti kelis centus slap
tu anglies kasimu, uolos su
laužė rankas, kojas ir sužei
dė vidurius. Dar nežinia, ar 
jis išliks gyvas. Stevens an
glies kompanija. dabar di
namitu ardo ir užgriauna 
visas slapto anglies kasimo 
“skyles”.

CHAN 
Chiang 
diktatorius Centralinės Chi
nijos, supeikė 600,000 savo 
armijos arti rubežiaus ne
priklausomos Pietinės Chi
nijos, kurios sostinė yra 
Kanton.

Chiang 
sukriušinjt Pietinės Chini
jos nepriklausomybę ir pri
jungt tą kraštą prie Cent
ralinės C

Pietinė 
000 armij 
ir porą fabrikų ginklams- ir 
amunicija

Pietinė

Kai-shek siekia

linijos.
Chinija turi 450,- 

os, apsčiai lėktuvų

i gaminti.
Chinija šaukė

Chiang Kai-sheką suvieny
tomis jėgomis mušt 
Japonijos imperialistus iš 
Šiaurinės Chinijos. Bet 
Chiang Kai-shek, Japonijos 
pataikūnas, atsisakė.

Pietinės Chinijos pulkai 
buvo jau persimetę per sie
ną į Centralinę i dhiniją, 
maršuot prieš japonus. Da
bar Chiang Kai-shek, savo 
šalies išdavikas, naudoja tą 
nuotikį kaip karo i pi 
prieš Pietinę Chiniją, 
čia paliuosuot visą 
žemę nuo įsiveržėles 
nijos.

laukan

iekabę 
norin- 
Chinų 
Japo-

Komisija Tyrinės'Kompanijų Gin-Senato 
klų Sandėlius prieš Plieno Darbininkus

KOMPANIJOS MOBILIZUOJA ŠNIPUS, GENGSTE- 
RTOS PRIEŠ UNIJOS ORGANIZAVIMĄ

NGTON. — Kon- 
askirta senatinė 
Komisija liepos 2

Papos Aplinkraštis prieš 
“Nemoralius Jodžius”

VATIKANAS. — Popie- 
žius Pius išleido encikliką 
(aplinkraštį) visiems vys
kupams prieš “nepadorius” 
judamuosius paveiks lūs, 
ypač Amerikoj. Siūlo, kad 
dvasiškiai reikalautų para
pijom] prižado per metus 
nelankyti judžių kenksmin
gų katalikiškiems suprati
mams apie dorą. Pataria 
vyskupams skelbti- "š^tąšus 
tinkamų ir netinkamų juda
mųjų paveikslų. Šaukia tal
kon ir kitatikius kovai prieš 
“kenksmingus” judžius.

INDUSTRINIO KOMITETO 
UNIJOS NEPAISO GREENO

Smerkia J j Kaip Plieno 
Kompanijos Padėjėją

12,500 Žmonių 2 -se 
"Laisvės” Piknikuose

MAYNARD, MASS., PIKNIKE DALYVAVO 8,000 
ŽMONIŲ, O BROOKLYNO PIKNIKE 4,500

“Laisvės” piknike Ulmer 
Parke, Brooklyne, liepos 4 
d., dalyvavo 4,500 žmonių.

Tą pačią dieną į Naujo- 
sios Anglijos pikniką “Lai
svės” naudai Maynarde. 
Mass., buvo suplaukę 8,000 
pažangios publikos jau pa
gal 3 vai. po pietų iš ten 
pasiųstą telegramą. Vėliau 
savaime suprantama, priva
žiavo ten dar nauji tūkstan
čiai žmonių.

“Laisvė” > š i r d ingiausiai 
dėkoja visiems darbuoto
jams ir dalyviams tųdviejų 
masinių piknikų. Tuom jie 
suteikė didelės ir brangios 
medžiaginės ir dvasinės pa
ramos ne tik savo dienraš
čiui, bet ir visam lietuvių 
darbininkų judėjimui.

(Plačiau apie “L.” Brook- 
lyno pikniką skaitykite 
Vietos Žiniose.)

Streikai del Nužudymo 
13 Darbininkų Meksikoj

MERIDOJ, Yucatan vals
tijoj, Meksikoj, policija pa
pliūpos šūviais į streikuo
jančių taxi ir busų vežikų 
demonstracija prie guber
natoriaus palociaus nušovė 
13 darbininkų ir sužeidė 52. 
Protestui prieš tą žudynę 
darbininkai Yucatane ir 
Campeche rengiasi į visuo
tinus streikus.

Meridoj įvestas karo sto
vis. Gubernatorius pabėgo 
nuo įnirtusių darbininkų. 
Šalies prezidentas Cardenas 
atsiunčia to įvykio tyrinėto
jus.

WASH! 
greso p 
Švietimo 
gavo žinių, kad plieno-gele- 
žies komp 
nijoj ir O 
šnipus, ge 
naši gink' 
Išanksto 
šinti dart 
sustreikuc 
pripažinti 
bar organ: 
Komitetas, 
jau yra prisidėję dešimt di
džių Darbo Federacijos uni-

anijos Pennsylva- 
lio valstijoj telkia 
ngsterius ir kran
us ir amuniciją, 
prisirengia kriu
kininkus, jeigu jie 
tų, reikalaudami 
uniją, kurią da- 

izuoją Industrinis 
. Prie komiteto

jų. Šis komitetas1 pradėjo 
vajų už suorganizavimą į 
uniją 500,000 darb 
toj pramonėj.

Senatinė komisija |su se
natorium R. La 
priekyje rengiasi 
teisėtą kompanijų ginklavi
mąsi prieš bijomą streiką. 
Jos tuomi laužo Wa,

ininkų

lette’u 
rti ne-

ynerio
Darbo Įstatymo patvarky- 

darbinin- 
akimu v 

prie-

Mirė d. G. Rindzevičius 
Montello}, Mass.

mus, žadančius
kams žodžio ir susiri 
laisvę ir apsaugą nuo 
vartos iš samdytojų pusės.

Lenkų Policija Nu 
15 Valstiečių

sove

BUVO PI 
‘LAISVES

RMUTINIS
’ SKAITYTOJAS

rytą liepos 2 d. 
Rindzevičius, pir-

Kai

das pasakęs: “Mums nesvarbu, 
ar katalikai kalti, bet mes turi
me juos išnaikinti.”-

Gyventojai dabar supranta 
savo klaidas, kad per daug pa
sitikėjo komunistų pažadams, 
bet dabar jau bejėgiai...”* * *

Atrodo, kad Ispaniją valdo 
komunistai (kad gi taip būtų!), 
bet Ispanijos komunistai visai 
neįeiną valdžion ir parlamente 
teturi 14 atstovų.

Tik šimučio zionchekiškas 
protas gali išgalvoti tokį melą, 
būk Ispanijos komunistai skel
bią katalikų išnaikinimą. Kaip 
tik priešingai. Ispanijos komu
nistai šaukia katalikus darbi
ninkus eiti į bendrą frontą 
prieš fašistinį barbarizmą, už 
naują, gražų ir laisvą gyveni-

Anksti 
mirė Geo. 
mutinis “Laistės” skaityto
jas ir jos rėmėjas, ir Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 6-tos 
kuopos narys.

Jeigu neįvyks kokių per
mainų, bus palaidotas liepos 
(July) 5 d., 2 vai. po pietų. 
Yra pašai 
Upland 
Mass.

votas po num. 90
Road, Montello,

Geo. Shimaitis.

Nusmerkta s Pakart Žagin
tojas, Pasmaugęs Merginą

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Prisaikintųjų teismas nu
sprendė
Walter}, kuris išžagino mer
giną Blanc 
smaugė, 
moterišką 
Jis norėjo
tuvių, nu 
esąs pakvaišėlis.

pakart Albertą

he Cousins ir pa- 
įžverždamas jai 
kojinę ant kaklo, 
išsisukt nuo kar- 
duodamas būk

LW0W, Lenkija. 
Rudos apskričio dvarinin
kai pradėjo iš kitur gaben
tis išbadėjusius pigi 
darbininkus laukų derliui 
valyti, smarkiai subruzdo 
vietiniai bežemiai ir 
žemiai kaimiečiai ir 
do “pribuišams” dirbt: 
ko aštrus susikirtimas su 
dvarininkų pašaukta polici
ja, kuri aštuonis kaimiečius 
nušovė ir 10 sužeidė.

Panašiame susik 
Przeworsko apskrity; poli
cininkai nušovė septynis 
kaimiečius.

esnius

maza- 
nelei-

i- Ivy-

irtime

BANKO ŽULIKAI, PRA- 
NARDINĘ $81,000,
ATRASTI KALTAIS

NEW YORK.—Prii 
šiųjų teismas atrado 
tais Westchester Title and 
Trust Banko prezidentą J. 
S. Stevensą, vice-prejziden- 
tą R. P. Ray ir kitą 
ninką P. H. Kuss, 
sukčius. Per jų bank()> ban- 
krūtą 1933 m. žuvo 
000,000 žmonių pinigų 
smė žulikams dar 
skirta.

000,

sieku- 
kal-

virši- 
kaipo

Bau- 
nepa-

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green bu
vo pašaukęs tardyman val
dybas Jungtinės Mainierių 
Unijoš, Amalgameitų Siu
vėjų, ir kitų aštuonių didžių 
unijų. Green kaltina, būk 
tos unijos, remdamos Indu
strinių Unijų Organizavimo 
Komitetą, tuomi, girdi, 
“skaldančios” Darbo Fede
raciją. Jis jau pirmiaus kar
totinai grasino jas suspen
duoti.

Pagal pranešimą liepos 3 
d., nei vienos tų unijų vado
vybė neis aiškintis dešinie
siems Darbo Federacijos 
viršininkams, i n d ustrinių 
unijų priešams. Tą pačią 
dieną prie Industrinio Ko
miteto dar prisidėjo Gumos 
Darbininkų Unija su 28,000 
narių ir Automobilių Darbi
ninkų Unija su 108,000 na
rių.

Industrinių Unijų Orga
nizavimo Komiteto ’pirmi
ninkas John L. Lewis smer
kia Greeną, kad jis pučia į 
dūdą plieno ir geležies fab
rikantų, kurie paskelbė 
žūtbūtiną kovą prieš savo 
darbininkų organizavimąsi 
į uniją.

Valdžia Pirks Miliūną 
Badaujančių Karvių

DULUTH, Minn. — Saus
ros ištiktose vidurvakarinė- 
se Amerikos valstijose ba
dauja jau milionai galvijų. 
Žemdirbystės m i n i s t eris 
Wallace kreipėsi į prezid. 
Rooseveltą, kad paskirtų 
$5,000,000 supirkinėjimui iš
badėjusių galvijų. Teksią jų 
pirkti bent milionas. Juos 
paskui šaudys bei skers ir 
dės mėsą į blekines — be
darbiams.

TOKIO, liepos 3.—Pagal 
karo teismo nuosprendį, ta
po sušaudytas pulkininkas 
Saburo Aizawa. Jis pernai 
vasarą nudūrė generolą T. 
Nagatą, vyriausią direkto
rių kariškos mokybos Ja
ponijoj. Aizawai atrodė 
Nagata negana patriotiš
kas.

PO FAŠISTŲ PADARYTOS SKERDYNES KAUNE, 
SUIMTA ŽYMOS SOCIALDEMOKRATŲ VADA!

KARO KOMENDANTO AŠTRIOS BAUSMĖS Už 
VAIKŠČIOJIMĄ BEI VAŽINĖJIMĄ NAKTĮ

Chicagos “Naujienų” spe
cialus korės pond entas 
praneša iš Lietuvos apie 
daugmeniškus areštus ir 
kratas Kaune po to, kai 
Smetonos policija birž. 17 d. 
padarė skerdynę Kaune, 
žmogžudiškai u ž p u Idama 
tūkstančius darbininkų, ly
dėjusių į kapus kūną strei- 
kierio A. Karnausko. (“Lai
svos” specialus korespon
dentas rašo jo vardą “Kru
kauskas.”)

“Jau suimta labai daug 
žmonių. Suimtųjų tarpe 
yra advokatė Liuda Purė- 
nienė, universiteto prorek
toriaus A. Pureno žmona, 
kuri buvo socialdemokratų 
partijos generalė sekretorė. 
Suimtas taip pat J. Marke
lis, buvęs socialdemokratų 
frakcijos žymus vadas sei
me. Yra ir daugiau suimtų 
socialdemokratų.”

Ant rytojuas po tų įvy
kių Kauno komendantas

pulk. Televičius paskelbė 
grūmojantį įsakymą—griež
tai uždraudė Kaune ir prie
miesčiuose vaikščioti bei va
žinėti tarp 10 vai. naktį ir 
4 vai. ryto; grasina už tai 
bausti iki 5,000 litų arba 3 
mėnesiais kalėjimo.

Fašistų valdžios organas 
“Lietuvos Aidas” paskelbė 
rėksmingą atsišaukimą, kad 
žmonės vengtų net vaikščio
ti Laisvės Alėja, svarbiau
sia Kauno gatve.

“Naujienų” koresponden
tas rašo, kad Karnaūskas 
jokiai politinei partipai ne
priklausė, šiaip buvo rimtas 
žmogus ir daugiausia suko
si tarp katalikų. Jis nušo
vė žiaurūną, nežmonišką iš
naudotoją fabrikantą Kam- 
berį ir pats nusišovė. “Lai
svės” korespondento žinio
mis, policija jo laidotuvių 
eisenoj nužudė keturis dar
bininkus.

Amerikos Jaunimo Trečias Kongresas Griežta1 
Nusistatęs prieš Karą ir Fašizmą

CLEVELAND, Ohio. — 
Amerikos Jaunimo Trečia
me Kongrese liepos 4 d. bu
vo skaitoma 2,500 delegatų 
nuo 718 jaunimo organiza
cijų, kurios turi 3,000,000 
narių tarp 16 ir 25 metų 
amžiaus. 400 jaunuolių de
legatų yra iš darbo unijų.

Kongreso sušauktas ma
sinis mitingas kupinai už
pildė Public Hali; kur kal
bėjo drg. Earl Browder, ko
munistų kandidatas į prezi
dentus, socialistai, farme- 
riai-darbiečiai ir kt. veikė
jai.

Be kitų, atsiuntė pasvei
kinimus kongresui Sociali
stu Partijos vadas Norman 
Thomas ir prezidentas Roo- 
seveltas. Pastarasis linki, 
kad jaunuoliai prisidėtų 
prie išsprendimo keblių ir 
painių klausimų, su kuriais 
Amerika susiduria šiais lai
kais.

Įteikta kongresui rezoliu
cija reikalauja, kad federa
le valdžia ištirtų žmogžudiš
ką fašistinį Juodąjį Legio
ną, kad panaikintų karinin
kų lavinimo mokybą kolegi
jose ir karišką muštrą mo
kyklose apskritai; kad pa- 
liuosuotų pašalpinių darbų 
CCC stovyklas nuo visokios 
karinės lavybos ir griež
tai sumažintų sumas pini
gų skiriamų kariškiems tik
slams.
Jaunuolių Kongresui įteik

ta pasiūlymas sudaryt pa
stovų veikiantįjį komitetą, 
kuris turėtų darbuotis pa
gal kongreso išdirbtą pla
ną kovai prieš visokius fa
šizmo veiksnius bei reiški
nius.

Priimta rezoliucija boiko- 
tuot fašistinius Hearsto lai
kraščius ir jo Metro Tone 
judžių žinias.
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. $4.00 
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Aleksandras Berkmanas
Nicos mieste, Franci j o j, nusišovė Alek

sandras Berkmanas, anarchistas, 65 me
tų amžiaus vyras, kilęs iš Vilniaus. Jis 
buvo garsus ne tik Amerikoj, kur jis 
daug metų gyveno, bet visam pasaulyj. 
Gal mažiausiai jis žinomas buvo tai pa
čioj Lietuvoj, kur jis gimė.

Amerikoj jo vardas tampriai susijęs 
su anarchifetės Emmos Goldmaniūtės 
vardu, kadangi jiedu ilgus metus bendrai 
veikė, skleisdami anarchistines idėjas.

Silpnėjąs anarchistinis judėjimas, dar 
labiau susilpnės netekęs Berkmano, kuris 
šiuo tarpu, galima sakyti, buvo vienas 
pasaulinių anarchizmo vadų.

A. Berkmanas buvo drąsus ir gan ga
bus asmuo. Amerikoj jis pagarsėjo nuo 
tada, kai 1892 metais pašovė Carnegie 
Plieno Kompanijos pirmininką Henry 
Clay Frick, kuris buvo labai sužvėrėjęs ir 
nežmoniškai elgėsi su savo darbininkais. 
Dėlto Berkmaną teismas nusmerkė 22 
metams kalėjimo. Jis kalėjime sėdėjo 
veik 14 metų. Iš amato Berkmanas bu
vo zeceris ir laisvai naudojo keletą 
kalbų.

Berkmano vardas darbininkuos smar
kiai nupuolė, kai jis pradėjo atakas ant 
Sovietų Sąjungos, į kurią jis buvo iš 
Amerikos išdeportuotas ir iš kur mažai 
pagyvenęs išvyko į kapitalistinį pasaulį. 
Tūlą laiką buržuazija Berkmaną garbi
no ir rėmė, bet greit juo AįVšidžiaugė.

Jei Berkmanas būtų šayo gabumus su
naudojęs socialistiniame ir komunistinia
me judėjime, jei jis būtų rėmęs darbi
ninkų išsilaisvinimo reikalus ne indivi
dualistiniu teroru, bet masiniu darbinin
kų judėjimu, jei jis būtų sekęs Markso- 
Engelso-Lenino nurodytu keliu, tai, be 
abejo, jis būtų gražiai pasitarnavęs pro
letariato ir visos žmonijos laisvės reika
lams. Keletas įžymių anarchistuojančių 
amerikiečių, nuvykę Sovietų Sąjungon, 
patapo aktyviais socializmo budavoto- 
jais, o Berkmanas su Goldmaniūte — 
socializmo budavotojų priešais.

Ilgus metus anarchizmui dirbęs, Berk
manas, be abejo, prieš mirtį turėjo gero
kai nusivilti, nes anarchizmas neauga, o 
smunka. Net ir tose šalyse, kur jis ilgai 
buvo įleidęs šaknis—Ispanijoj, Argenti
noj, Italijoj,—šiandien labai supliuškęs. 
Darbininkai jau ir ten pradeda suprasti 
anarchizmo filozofijos klaidingumą.

Smerkia Budelius
Po to, kai Smetonos budeliai sušaudė 

keturis valstiečius, Lietuvos Komunistų 
Partijos Kauno Raikomas išleido mimeo- 
grafu spausdintus lapelius ir išplatino 
mieste. Mes gavome vieną tokių lape
lių, kurio dalies, deja, negalima įskaityti 
del prastos spaudos. Paduodame tik 
įskaitomąją lapelio dalį:

Nepraėjo dar ir metų, kaip fašistų vai
dila kraujuose pasmaugė didvyrišką valstie
čių kovą. Desėtkai valstiečių tapo fašisti
nės policijos nušauti. Fašistų valdžia pra
liejo valstiečių kraują.

Bet kraugeriams—budeliams — fašistams 
to dar 
liaudį 
smurtu 
stiečių
tiečių kraują. 18-21 d. gegužės mėnesio ka
ro lauko teismas nuteisė keturis valstiečius 
A. Petrauską, K. Narkevičių, B. Protasevi- 
čių ir P. šarkauską mirties bausme. 23 d. 
juos sušaudė. Fašistai tai padarė slaptai ir 
tik po mirties bausmės įvykdinimo apie tai 
visi sužinojo.

Tai yra dar vienas tautininkų-fašistų val
džios budeliškas darbas. Tai yra nekaltų 
žmonių kraujo praliejimas. Juos sušaudė 
už tai, kad jie drįso pakelt protesto balsą 

•prieš tautininkų-vagių valdžią, kad jie drį
so kovot už savo teisingus reikalavimus.

neužtenka. Jie nori visą Lietuvos 
paskandinti kraujuose. Jie nori 
ir teroru užgniaužti revoliucinį val- 
judėjimą. Jie ir toliau lieja vals-

• Juos sušaudė dėlto, kad negalėdami pakęst 
sunkaus gyvenimo, jie šąukė valstiečius į 
kovą prieš fašistų valdži 
blogybių kaltininkė. Draugai, darbininkai,
darbo valstiečiai, tarnautojai, pažangioji vi
suomenė! Visi be partijos ir pažiūrų skir
tumo! Visi, kas jaučia ant savo pečių žvė
rišką fašizmo leteną, kas mato tą skriaudą, 

•kurią fašistų valdžia atnešė Lietuvos liau- 
džiai, visi., kas tiktai yra fašizmo priešas,pa
keiki t savo protesto balsą 
sušaudymą, prieš karo 
Griežtai protestuokit pr 
kraujo praliejimą. Priimi 
liucijas.

Draugai, darbininkai ir 
kit savo susirinkimus ir 
riuose priimkit protesto rd: 
valstiečių sušaudymą. Organizuokit protes
to streikus, tuom pareikšt ami savo neapy
kantą fašizmui, savo užuojautą didvyriš
kai valstiečių kovai. Kartu protestuokit 
prieš išleistą seimo rinkimų įstatymą, prieš 
falsifikuotą seimą.

Draugai, darbo valstieč 
kit į savo draugų sušaudy 
pasiryžimu kovot.
ką nieko neveždami į miest'us, susirinkit bū
riais prie miestų ir miestelių savivaldybių, 
prie valsčiaus valdybų ir protestuokit prieš 
4 valstiečių sušaudymą. Protestuokit kar
tu prieš fašistų valdžią ir prieš išleistus 
rinkimus į seimą, pareikšdami, kad norit 
tokius rinkimus, kokie buvo 1926 m., kada 
galima- buvo laisvai staty 
laisvai už juos balsuot.

Fašistai nori nugąsdinti ir užgniaužti ka
ro lauko teismais bei suša adymu darbinin
kų ir valstiečių revoliucinę kovą, bet jie sa
vo tikslo nepasieks. Darbininkai ir valstie
čiai nenusigąsta. Jie tęsia 
va toliau iki nenusuks s<. 
sprando, nuvers fašistų va

prieš 4 valstiečių 
lauko teismus.

ieš 4 valstiečių
kit protesto rezo-

;arnautojai! šau- 
pasitąrimus, ku- 
zoliucijas prieš 4

Pradėk

ai! Jūs atsaky
mą dar didesniu 
it protesto strei-

t kandidatus ir

streikus ir ko
vo kraugeriams 
džia. v

rb. laikraštis

anęs apvaikščio- 
lizacijos nuopel-

Liaudies Frontas Sulaikė Juos
Urugvajaus lietuvių d< 

“Darbas” praneša:
Italijos fašistų atstovas Urugvajuj, Maz- 

zolini 24 gegužės buvo sum 
ti pergalę Etiopijos ir civi
nūs’ Mussolinio, bet nepasisekė.

Urugvajaus valdžia pabūgo populiaraus 
masių spaudimo, neišdavė leidimo fašistams 
manifestuoti, nors Herrera 'ir jo šalininkai 
dėjo visas pastangas, kėlė į padanges per 
“Tribūna Populiai-” savo planą.

Populiaraus masių Fronto sušauktuose 
mitinguose prieš tai buvo aiškinama darbo 
masėm Mussolinio nuopelnai Etiopijoj ir 
Italijos darbo masių kovos prieš karą ir fa
šizmą. Urugvajaus darbo masės savo bend
romis jėgomis užkirto kelią fašistų propa
gandai.
.Kas galima padaryti Fi 

nijoj, Urugvajuj ir kitose š
pat lengvai galima ir mūsų šalyj, Ame
rikoj. Tik reikia pastangų, reikia noro.

•ancijoj, Ispa- 
alyse, tas taip

SLA Seimo A ii,
SLA 39-tas Seimas šitaip 

vo “tautiškus centus”:
Clevelando Lietuvių Kultūros Darželiui $500

? Etinės Kultūros Dr-jai' Lietuvoje
Vilniaus Vadavimo Komite
Universiteto Lietuvių Kamb

bu^ghe, Pa.
Grąžinti į Lėšų Fondą
Dovana Dr. J. šliupui
Lietuvos politiniams kaliniams

išleidimui

kos
paskirstė sa-

tui 
iriui Pitts-

400
400

J. O. Sirvydo biografijos 
^Jaunuolių švietimo Fondui
Pieno Lašui (Kaune) 
Lopšeliui (Kaune) 
Moksleivių Fondui

100 
500 
100 
400

25
315.25 

25

600

Viso $3,390.70
Mums rodosi, perdaug duota Clevelan- 

do “Lietuvių Kultūros Darželiui,” o J. 
O. Širvydo biografijos išl 
kai nereikėjo duoti.

eidimui visiš-

(

shers knygų
brošiūrą, pa-

” Tai pui-

liaudies va- 
alpintas Bra- i

Brošiūra Apie Luis Carlos
Prestes

Workers Library Pubh 
leidykla išleido 39 „puslapių
vadintą “Luis Carlos Prestes. 
ki Harrisono George parašyta biografija 
žmogaus, šiandien garsaus visame pa
saulyje, žinomo Brazilijos 
duotojo, kuris šiandien pat
zilijos^ kalėjime ir laukia teismo. Jo iš
laisvinimu šiandien susirūpino visas pa
žangusis pasaulis.

Devintoji USA Komun? 
Konvencija priėmė rezoliui 
čia Amerikos darbininku 
Prestes išlaisvinimą, ši b

Organizacinės Per 
mainos Komunistų 

Partijoje
Dideli Palengvinimai Įstoti j Komunistų Partiją 

ir Joje Priklausyti
KomUnistų 

įven- 
pras-

Jau praėjo 
Partijos Devintoji Ko 
ei ja. Jinai buvo nepa 
tai svarbi—svarbi politiniai 
ir organizaciniai. Jos 
tiniai obalsiai nuskar 
labai plačiai visuose d. 
ninkiškuose rateliuose, 
nominavo p r e z i d ent: 
kandidatus ir atidarė plačią 
rinkimų tkampaniją.

Bet Devintoji Konve 
įnešė labai daug naujo ir į 
Komunistų Partijos organi
zacinį gyvenimą. Ji iįskėlė 
obalsį, kad mūsų partiją tu
ri pasiekti iki šimto tūks
tančių narių. Iš to pamati
nio obalsio išplaukė labai 
svarbios organizacinės 
formos, kad paleng 
darbininkams įstoti į p 
ją ir joje pasilaikyti, 
manome, kad tos refo

poli- 
ibčjo 
arbi-

Ji 
inius

nei j a

re- 
vinti 
arti- 
Mes 

/mos 
palengvins kelią šimtams 
lietuvių darbininkų į parti- • į
Ją- i

Bus Trijų Rūšių Kuopos

uvių

jo-

onės 
, ku-

■ Kaip iki šiol, taip ir atei
tyje pasiliks gyvuoti ir veik.- 
ti taip vadinami dirbt 
branduoliai; * Jeigu didelėj 
dirbtuvėje randasi penki ar 
daugiau kbmunistų, jie su
daro partijb's kuopelę i 
je darbuojasi.

Bet bus steigiamos visai 
naujos rūšies kuopos, t. y. 
industrinėm ktiopos. Yra to
kių pramonių, kurių įm 
labai smulkios, išsimėtę
riosė neturime užtenkamai 
komunistų, kad jie galėtų 
vienoj . įmonėje sudaryti 
kuopą. TŪobbūdu keliolika 
arba net keletas desėtkų to
kios pramonės darbininkų 
vienoj teritorijoje sudarys 
vieną kuopą. Tas jiems pa
lengvins veiklą savo uri”Ai,A 
ir abelnai tos pram 
darbininkų kdvose. 
pavyzdžiui, drapanų s'j 
mo pramonėje mažų įm 
netrūksta. Ir čia bus1 
džiama organizuoti indust
rines kuopas. Paimkime 
Brooklyno lietuvių kriaučių 
padėtį. Jie išsisklaidę po

įjoję 
□nes 

Arba, 
iuvi- 
onių 
lei-

mažas dirbtuves, todėl par
tija leidžia Brooklyno lietu
viams kriaučiams susispies
ti į savo industrinę kuopą. 
Reikia tikėtis, kad į šitą 
Brooklyno lietuvių kriaučių 
industrinę kuopą greitu lai
ku įstos nemažai tų simpa- 
tikų, kurie iki šiol stovėjo 
už partijos sienų.

Paskui eina trečios rūšies 
kuopos, tai taip vadinamos 
teritorinės kuopos. Iki šiol 
ir jos buvo labai mažos or
ganizacijos, laikydavo susi
rinkimus stubose. Devinto
ji Konvencija nutarė tas 
kuopas tuo jaus perorgani
zuoti. Didmiesčiuose jos 
bus suorganizuotos politi
nių rubežių skale, pav., 
New Yorke visi partijos na
riai, kurie gyvena vienam 
Assembly distrikte ir kurie 
nepriklauso prie dirbtuvių 
branduolių arba industrinių 
kuopų, sudarys vieną teri
torinę partijos kuopą. Jos 
narių skaičius galės siekti 
iki 50 ar 60. Tokia kuopa 
laikys susirinkimus svetai
nėje, jeigu pajėgs, nusirau
davęs savo locną patalpą ir 
plačiai ves savo darbą toje 
teritorijoje. T • j

Duokles ir Susirinkimai
Iki šiol partijos vienetai 

susirinkdavo sykį į savaitę. 
Pasidarydavo perdaug su
sirinkimų. ' Devintoji kon
vencija nutarė, kad partijos 
vienetai susirinktų tik du 
sykiu per mėnesį, tai yra, 
kas antra savaitė.

Iki šiol Komunistų Parti
joj narinės duoklės buvo 
savaitinės, o ateityje bus 
mėnesinės. Tai irgi bus la
bai didelis palengvinimas ir 
nariams ir kuopų viršinin
kams. Vietoj kas savaitė 
kolektuoti duokles ir užim
ti daug laiko kuopos susi
rinkimuose, draugai galės 
tą energiją suvartoti politi
niam darbui.

Be to, pačios narinės 
duoklės bus gerokai suma
žintos. Bedarbiai, ‘ kaip ir'

iki šiol būdavo, bus paliuo- 
suojami nuo narinių duok
lių. /

Frakcijos Masinėse 
Organizacijose

Iki šiol būdavo raginama 
organizuoti ir palaikyti ko
munistines frakcijas visos* 
organizacijose—net tokios* 
kaip mūsų Literatu r op 
Draugijos kuopos. Ateity
je mažose komunistams 
simpatingose organizacijo
se nebus spiriamas! už pa
laikymą frakcijų. Frakci
jos bus organizuojamos di
džiose masinėse organizaci
jose, kuriose priklauso šim
tai visokių pažiūrų ir įsiti
kinimų žmonių, kur reikia 
tuos kitų pažiūrų žmones 
pasiekti su komunistine 
propaganda.

Nacionaliai Svetur girnių ( 
Komunistų Biurai

Devintoji Konvencija 
brėžė, kad visi partijos 
mitetai, nuo žemiausio
augščiausio, žiūrėtų į mūsų 
draugų darbą sveturgimių 
organizacijose kaipo parti
jos darbą,' idant tų draugų 
neapkrovus dar visokiais 
darbais. Parti j iečių darbas 
tarpe ateivių darbininkų 
turės būti geriau įvertina
mas.

Antra, visos sveturgimių 
komunistų frakcijos turi 
turėti savo nacionalius su
važiavimus ir pravesti par
tijos tarimus gyveniman. 
Šitie suvažiavimai taip pat 
išrinks savo Centro Biurus, 
kuriuos Partijos Centrali- 
nis Komitetas tik tvirtins, o 
ne skirs.

Kaip jau žinoma, Lietu
vių Komunistų Nacionalis 
Suvažiavimas įvyks rugpjū
čio pabaigoje.' Prie jo reL 
kia uoliausiai prisirengti.

Stokite į Partijos Eiles
Šitos organizacinės refor

mos atidaro plačiai Komu
nistų Partijos duris vi-

/lems revoliuciniams darbi
ninkams, kurie supranta 
svarbą ir reikalą proletari
nės revoliucinės partijos. 
Šitos reformos atėmė tą 
argumentą, kad Komunistų 
Partijoj sunku priklausyti, 
nes perdaug susirinkimų, 
perdaug duoklių, perdaug 
visokio organizacinio dar
bo. Kviečiame mūsų spau
dos skaitytojus ir darbinin
kiškų masinių organizacijų 
narius— komunistų simpa- 
tikus, stoti j Komunistų 
Partijos eiles, sustiprinti 
taavo klasės partiją, išauklė
ti ją į milžinišką politinę 
(organizaciją, kuri pajėgtų 
priruošti galutinai kovai 
milionines Amerikos darbo 
mases. Mūsų partijos orga- 

Inizacijos durys plačiai atda
ros visiems kovingiems lie
tuviams darbininkams ir 
darbininkėms!

pa
ke
iki ŠYPSENOS

'Ne Vietoj Klausimas
Kalėdojant kunigui teko 

valgyt pietus tūlo neturtin
go parapijono namuose. 
Valgant kunigas negalėjo 
susilaikyt negyręs jam iš
keptą riebią, gardžią žąsį. 
Galop, baigdamas valgyt, 
jis vėl pastebėjo:

“Ir kur gi jūs, Jokūbai, 
gavote tokią puikią, riebią, 
skanią žąsį?”

“Prabaščiau,” atsakė pa- 
rapi jonas, “kada jūs pasa
kote kokį geresnį pamokslą, 
argi aš bent kada jūsų 
klausiu, kur jūs jį gavote?”

žino, Ką Daro
Motina: “Ir tu tikrai pa

siryžusi apsivesti su tuo se
nu vyru ir per visą savo 
gyvenimą vargti?!”

Duktė: “Nesirūpink del 
manęs, mama. Jis mane 
neprivargins, bet pats su- 
vargs ir... nuvargs.”

Surinko Juodvarnis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
'530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
. SVEIKATA

i

EARL BROWDER,
Komunistų Partijos kandidatas į šalies prezi
dentus, šapo kalbą Partijos suvažiavime. Jo 
kalba buvo transliuota radio bangomis per visą

Kriaukšt ir Skrepliuoja

Drauge daktare, prašyčiau 
patarimo per “Laisvę.” Aš vi
suomet skaitau jūsų patarimus 
ir pasinaudoju su geromis pa
sekmėmis. į

Jau daugiau metai laiko, 
kai turėjau šaltį, ir gal nuo 
to mane labili tankiai verčia 
kriaukčiot. Eina iš kur tai per 
nosis į gerklę visai skysti 
skrepliai. Kai šaltesnis oras, 

tankiau pasikartoja, 
bekriaukč iojant, 
pasiliečia liežuvėlis, 
laiką lyg užspringęs 

sunkumo ant

tai dar 
Kartais, 
gerklėj 
tai tūlą
esu. Nekosiu 
vidurių neturiu.

Gydytojas davė vaistų gert 
po šaukštuką į vandenį per .3 
vai., ir į nosis lašų. Nieko ne
gelbėjo. šiaip trūkumų netu
riu. Ūgio 5 p. ir 9 c., svorio 
178 sv. Vedęs, 33 metų am
žiaus. Rūkau tik 
Svaigalų

šventėmis.
ir gi mažai vartoju.
Atsakymas

Drauge, gali būt įsi-
chroniška sloga nosų

J.ums, 
senėj usi, 
gale ir gerklėj. Gana papras
tas apsireiškimas. Rūkymas 
daro blogiau, taip gi dūmai, 
dulkės, kokie aitrūs garai. To-

kių dalykų reikia kiek galima, 
vengti. Rūkymą, drauge, vely 
ir visai meskite. Nors ir ne
daug rūkote, vis viena tai ža
los daro. Susijaudina kvėpavi
mo takų plėvės, ir tada dau
giau iš jų išeina gličių, gleivų, 
—daugiau priseina skrepliuot 
ir kranksėt.

Toms plėvėms sunormalėt 
padės Jums taip gi ir žuvų 
aliejus, cod liver oil. Imkite 
bent po šaukštą kas diena. 
Da geriau, kai Jums, su chro
niška sloga,—po šaukštą tris 
kartus dienoje, žuvų aliejaus 
vitaminai A ir D padaro kvė
pavimo takų plėves atspares
nes, sveikesnes, taip kad slo
ga greičiau pereina.

Be to, ir pačias plėves galė
tute teplioti 
nosis leiskite 
Argyrol, 5% 
kelis kartus
nakties lengvai patepkite ger
klę iodo tinktūros ir glicerinos 
mišiniu, abiejų pėrpusę. Tos 
pačios iodo tinktūros, grynos, 
be glicerinos, imkite po lašą, 
su pienu arba vandeniu, kas 
diena, per trejetą mėnesių. 
Paskiau po lašą kas pora 
nų, per visą gyvenimą.

Būkite dažniau ore, 
saulės. Būtinai eikite kas 
na pasivaikščiot: tai 
svarbu, norint, kad sloga grei
čiau pereitų ir taip dažnai ne- 
užeidinėtų.

antiseptikais. 1 
po keletą lašų— 
solut., 2 ozs., 
per dieną. Ant

dic-
šalį.

Ši brošiūra reikia platinti ir podraug 
reikalauti Brazilijos darbo žmonių va
dui laisves. Brošiūros kaina 5c. Ji pa
rašyta anglų kalboj.

stų Partijos 
i ją, šaukian- 
; kovoti už 
ošiūra padės

sipažinti su tuo 
arbais, delei ku-

ant
į die- 
labaiplačiajai visuomenei si 

dideliu žmogum ir jo d 
rių Brazilijos buržuaziją nori jį nužudy
ti.



Sekretoriaus Raportas

Septintam Lietuvių Meno Sąjungos Su
važiavimui, Įvykusiam Cleveland, Ohio, 

Birželio 21 ir 22 Dienomis, 1936.
• (Pabaiga)

Lavinimas Chorvedžių, Režisierių
šis plausimas, draugai, svarbus ir jam reik

tų aukot daugiausia laiko. Pas mus, lietuvius, 
yra įsigyvenęs paprotys viską daryt nuo “au
sies”, nuo “akies”* Moki, žinai ar nežinai-— 
daryk, lošk, dainuok bile kaip. Taip dalykus 
vest ne visi turi pakankamai drąsos, bet yra 
ir drąsuolių. Dažnai atsitinka taip, kad po 4, 
6 pratimų stato scenoje veikalą. Paskui, ra
šydami korespondencijas, pažymi: “išėjo gerai, 
tik aktoriai nemokėjo žodžių. Bet iš darbinin
kų negalima daugiau ir reikalaut!” šitokią 
metodą vartodami mes neugdonte teatro, bet 
jį paverčiame juokais, žinoma, profesionalais 
ne visi galime but. Bet neturime būt visada 
nemokšomis. Darbininkas išmoksta viską. To
dėl turi mokėt pažint ir teatrą, jį auklėt, to- 
bulint. Mūsų pareiga yra rūpintis režisierių, 
chorvedžių auklėjimu. Darbas yra sunkus, uži
mąs daug laiko, be viskas galima.

Pavyzdžiu galime paimt ALPMS III Apskri
tį. Draugės B. šalinaitės vadovybėje įsteigta 
chorvedžių mokyklėlė. Ilgainiui susilauksime 
būrelį chorvedžių. Tai tik pradžia. Jeigu visi 
apskričiai ir vienetai tuo rimtai susidomėtų— 
tikiu—pasekmės būtų džiuginančios.

Kompozitoriai
Pastaruoju laiku mūsų kompozitorė d. B. 

šalinaitė parašė muziką operetei “Tamylai.” 
Daugiau iš jos, į tokį trumpą laiką, negalima 
nei reikalaut. Delei stokos kompozitorių, pas
taruoju laiku originalių dainų veik neišleido
me. Didelis nuošimtis mūsų išleistų dainų yra 
sulietuvintos iš rusų ir kitų kalbų. Daugiausiai 
dainų sulietuvino Dr. J. J. Kaškiaučius. Mes 
turime du draugu, bandančiu rašyt muziką: 
dd. Vladą Žuką ir Daratėlę Judzentavičienę. 
Bet kažin kodėl jie nėra gausūs. Judzentavi- 
čienė parašė muziką operetei “Vestuvės Pu
šyne,” Žukas—kelias atskiras dainas—veik iš
imtinai solo. Bet tai tik pradai. Gal būt atei
tyje jie pasistengs sukurt ką nors daugiau. 
Mes dedame pastangas praturtėt kompozito
riais. Tikimės, ateityj, tas pavyks.

Paskaitos
Šis klausimas ne naujiena. Apie jį kal

bėta ir rašyta mūsų spaudoje labai daug. Bet 
paskaitų, kaip nėra, taip nėra, ALPMS Cen
tro Biuras kartą paskyrė draugus, galinčius 
rašyt paskaitas meno klausimais. Iš jų pa
rašė tik vienas—d. V. Bovinas. Parašė ne 
paskaitą, bet brošiūrą teoretiniais meno 
klausimais. Minima knyga dar neišleista. 
Sumanyta ją papildyt kai kuriais kitais sky
riais ir paskleist ją menininkuose. Išleidi-, 
mas šios knygos tūlą laiką užsitęs.

Kalbant apie paskaitas, mes susiduriame 
su jaunimu. Jie apie paprastus dalykus lie
tuviškai neprastai supranta, bet paskaita 
meno ir literatūros klausimais juos apsun
kina. Didesnė pusė paskaitos gali būt jiem 
nesuprantama—tas naudos neduos. Todėl 
ateityj paskaitas rengiant prisieis rašyt lie
tuvių ir anglų kalbomis.
Literatūros ir Meno Skyrius “Laisvėje”

Kaip žinia, šis skyrius yra skaitoma^ Me
no Sąjungos organu. Jame stengiamės ra
šyti kiek kas galime. J šį skyrių talpiname 
vertingesnes chorų korespondencijas, recen
zijas, Meno Sąjungos reikalais straipsnius, 
trumpas apysakaites, eilėraščius, perspaus
diname veikalus ir šiaip literatūros ir meno 
klausimais straipsnius.

Į šį skyrių turėtų rašyt visi mūsų chorų 
korespondentai, dramaturgai meno klausi
mais. Deja, iki šiol meno skyriun labai ma
žai kas rašė. Dažniausiai jis buvo užpildo
mas redakcinės komisijos narių raštais. Vie
nas žymiausias šio skyriaus bendradarbis— 
d. St. Jasilionis. Jis prisiunčia savo eilėraš
čius veik kiekvienam meno skyriui. Pasta
ruoju laiku skyrius, mūsų, manymu, surim
tėjo, paįvairėjo.

Apie šį skyrių Meno Sąjungos nąriai nie
ko nesako, todėl sunku spręst, ką jie mano 
apie jį. Tenka manyti, kad jaunimas šio 
skyriaus neskaito, juomi nesidomi. Todėl 
suvažiavimas turės šį klausimą būtinai svar
styt. i

Konstitucijos Projektas
Centro Biuras numatė, kad konstituciją 

reikia praplėst, tobulint. Visų pirmiausia

mus vertė keisti mūsų organizacijos vardas. 
Iki šiol vadinosi Amerikos Lietuvių Proleta- 

Varųas perdaug ilgas, 
žodžių, nepopulia-

Centro Biuras, tai

rų Meno Sąjunga, 
susidedąs net iš penkių 
rus. Todėl siūloma Lietusių Mano Sąjunga.

Būtinai reikia keisti Centro Biuro vardą. 
• Daugelis žmonių mano,
yra Amerikos Lietuvių Komunistų Frakci
jų Centro Biuras. Sumaišo tuodu vardu. Be 
to, mums atrodo, Meno Sąjunga, kaipo dai
lės organizacija turi sugert į save įvairių pa- 
žvalgų menines jėgas, nes kitos tokios or
ganizacijos Amerikoj nėra 
zacija neturi apsirubežiuo 
šių priežasčių verčiami ir 
konstitucijos projektą. G 
tobulumų, bet bendrai viši svarstydami jos 
priėmimą—galėsime trūku

vaidintojai nesigriebia vaidint. ,Jie parei
kalauja Vestuvės Pušyne, Amerika Pirtyj, 
Už Pinigus Vesta Pati ir dar kitokių, * daug 
mažesnės vertės veikalų.

Reikia pripažint, kad lietuviai nuo seno 
tenkindavosi išsvajotomis pasakomis, nieko 
bendro neturinčiomis s 
todėl labai sunku 
miškus vaizdus, 
sudėtį mūsų chorų 
nai išsiaiškinsime,
dar mažesnės vertės kūrinių, negu kad mes 
išleidžiame.

Mūsų chorai didžiumoj susideda iš jau
nimo. Galima sakyt

u žemišku gyvenimu, 
•ast stebėti gyvus že-prip

Jeigti mes pažvelgsime į 
ir aųelnai menininkus, pil
kas juos verčia reikalaut

ir todėl ši organi- 
t siauram rately j. 

patiekiame jums 
ai rasite daug ne-

papildyti.mus
Apie Dainas

Tautininkai verkia, kad jų 
nebedainuoja liaudies da nų, 
aiškiau ir aiškiau nyksta 
“Mūsų Rytojus” praneša:

“Sekmadienių ir šveht 
kaimuose tyla, 
čios dainos. Jaunimas, su 
į vieną trobą, linksminasi 
dainavimo paprotys ne visdr vienodai nyks-

Suvalkų krašte šiandien dainavimo, ro- 
Nyąsta daina ir Auk- 

net Dainavos ša-

jaunuomenė 
pas juos vis 

lietuviškoji daina.

adienių vakarais 
beveik negirdėti skamban- 

sirinkęs kur nors 
ir šoka. Tačiau

Jie 
chorus palaikyti, 
ų. Kas kita su 

Mes pajėgiame

ta.
dos, jau nepastebima, 
štaitijoj bei Dzūkijoj, kuri

• limi yra pavadinta”.
Tiesa, Lietuvoj jaunuomenė nualinta iki el

getų laipsnio, veda kovą už duonos kąsnį, 
todėl, gal būt, nėra jiems nei ūpo nei pa
mato dainuot fašistinių meisterių pertemp
tas pagal savo kurpalį liaudies dainas.

Taip pat neprigijo liaudies dainos ir Ame
rikos lietuvių patriotiškuos* rateliuose, 
labai retai kur įstengia ir 
neskaitant bažnytinių choi 
mūsų organizacijos nariais.
sudaryt vieną bendrą kairiosios lietuvių srio- 
vės meno centrą ir to pavydi mūsų priešai. 
Taipgi mūsų jaunimas įver 
nas, kurios dar nėra sudark;
meistrų.
mentu, reiškiasi tendencija 
puliarizuot liaudies dainas 
rankas, kad nedavus prdgos fašistiniams 
meisteriams darkyt liaudies dainų, kad iš'- 
laikius jas čielybėj. Taip 
name naujai sukurtas mūs 
dainas, išleistas Meno Sąjungos ir kitų įsta- 
gų.
Ką Mes Vaidinant ir Kc 

Nori?
Mes vaidinom Grigutį, Inkviziciją, Kauno 

Ponai, Alkis, Tamyla, Partiz!
Meno Sąjungos ir užsieniuose išleistus veL 
kalus.

Jums, menininkai, šių veikalų turiniai ži
nomi.

Kaž kas manė, kad Inkv 
Pušyne ir Tamyla yra revo' 
bet perstačius juos scenoje ] 
čiai. Tamyla muzikalis ve 
veikalo nebūt jau taip p 
prisegta gramėzdiška, atvira propagandinė 
agitacija veikalo užbaigoje 
las brangintinas, bet nemok 
kai apdirbti veikalo—sumaž 
kiek ne geriau, jei ne prasči 
kalas Inkvizicija, šiame 
buvo pasimojęs atvaizdudt 
Lietuvos santvarką. Tačiau 
atsiekė, nepajėgė duot nei vieno charakterio 
to laikotarpio, apie kurį jįs buvo pasibrė- 
žęs vaizduot. Galop veikalas pripažintas 
netobulybe.

Svarstyta, diskusuota V 
Veikalų komisija priėjo išvados, kad veika
las netobulas. Būtinai reiki 
kuomet jis pateko į Pennsylvania “eksperi
mentui”, daugelis kolonijų 
pradėjo veikalo reikalaut ir net Meno Są
jungai papeikimus siųst, kodėl pastarojo ne
išleidome. į

Nevykusių veikalų pasirodymo priežastys: 
(1) Nepakankamas pažinimas dramos, (2) 
Ideologinę silpnybė ir (3) 
kreipiama domės tam svarb

tina liaudies dal
ytos blogos valios 

Pas mus, ypatingai dabartiniu mo- 
kuo daugiau po- 
ir perimt į savo

pat mes brangi- 
ų darbininkiškas

Mūsų Publika

izanai, ir kitus

izicija, Vestuvės 
iuciniai kuriniai, 
pasirodė atvirkš- 
ikalas. Pradžia 
rasta, jei nebūt

Veikalo tiks
ėjimas naturališ- 
ina jo vertę. Nei 
au apdirbtas vei-
veikale autorius 

demokratinės 
, autorius to ne-

estuvės Pušyne.

a pertaisyt. Bet,

pradėjo vaidint.

Nepakankamai 
iam darbui.

Klausit, kodėl jūs patys išleidžiate veika
lus ir patys kritikuojat? Kritikuojam, todėl, 
kad išvengus ateityj panašiu klaidų. Antra 
vertus, veikalų komisija susideda ne iš vie
no asmens.

Tiesa, mes išleidome ir neblogų veikalų, 
istorinių, kaip tai Pradžia, 1 
są eilę kitų. Tačiau geresn

Spartakas ir vi- 
ių veikalų mūsų

os, ir studentija, 
jaunimas akade- 
—stovi augštam

Ijaunimas sudaro 95 
nuošimtį visuose mūsų j choruose. Vadovau
ja mūsų chorus taip pąt čia augęs jaunimas. 
Tenka pastebėti, kad Į mūsų chorų sudėtis 
yra įvairi, mišri. Choruose priklauso ir dar
bininkai, ir smulkūs veyt 
Abelnai imant, mūsų cho 
minio mokslo turi neina
laipsnyj, bet ideologinis prasilavinimas, ideo
loginė lygmala—apgai ėtinai žemam laips
nyj. Ideologinė žemuma atspindi ir chorų 
mokytojuos ir chorus sudarančiam jaunime ir 
režiseriuose, ir dramaturguose, ir poezijos ra
šytojuose ir abelnoj pjrogresyviškoj ameri
kinėj lietuvių visuomenėj. Šia mūsų nelai
me naudojasi priešai civilizacijos, —naikin
tojai mokslo ir kultūros,—fašistai!

Todėl, baigdamas pranešimą, ALPMS Cen
tro Komiteto vardu, kviečiu visus esamus ir 
būsimus kompozitorius, dramaturgus, rašyto
jus, dainininkus, skulpt6rius ir piešėjus, rim
tai susidomėti ideologinės lygmaloš pakėlimu 

. Amerikos lietuvių menininkuose. Tik tuo
met mes tinkamai pajėgsime pagerint mūsų 
dramą, dainas, tik tuojnet tinkamai pajėg
sime praplėst mūsų organizacijos ribas ir į 
ją, Meno Sąjungą, sugert Amerikos lietu
vius menininkus, rašytojus, kompozitorius ir 
kitus. Mūsų visapusis lavinimasis, mūsų or
ganizacijos stiprėjimas taip pat reikš dide
lį smūgį įvairiems liaudies, darbininkiško 
meno ir kultūros naikintojam!

Pranas Pakalniškis.

Vienas Lietuvos Literatas Apie 
“Mortos Vilkienės Divorsą”

Drg. D. M. šolomskas nesenai gavo iš Kau
no nuo vieno literato laišką, kuriame jis, be 
kitko, rašo:

“M. Rasodos ‘Mortos Vilkienės Divorsą9 jau 
baigiu skaityti. Tai didžiai vertingas ir bega- 

. lo puikus kūrinys, kūrybiškai žymiai stipres
nis ir už ‘Povilą Jurką’, kuris Lietuvos skai
tytojų tarpe turi kuodidžiausią pasisekimą. 
M. Rasoda—nauja ir stipri jėga mūsų lite
ratūroje. Dabar jau nieks negalės sakyti, 
kad Amerikos lietuviai neturi savo apysaki
ninkų (K. S. Karpiaus Lietuvoje nieks rašy
toju nelaiko). M. Rasoda jau ir dabar daug 
aukščiau stovi už Lietuvos rašytojus. Tik 'gai
la, kad jo vertingos apysakos neprieinamos 
plačiajai Lietuvos visuonienei... ”

Kritikas Jonas Šimkus Apie 
“Povilą Jurką”

Pirmam num. žurnalo “Literatūra” (ei
nančio Kaune ir redaguojamo prof. Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus) telpa recenzija apie 
“Povilą Jurką,” Miko Rasodos kūrinį, kurį 
ALDLD išleido pereitais metais. Recen
zuoja Jonas Šimkus, Vienas “Lietuvos ži
nių” redaktorių. Kadangi tai bene bus pir
ma Lietuvos spaudoj pasirodžiusi “Povilo 
Jurkos” recenzija-apžvįlga, tad žemiau ją 
ir paduodame parodymui, kaip pažangieji 
Lietuvos literatai įvertina mūši/, literatūrą.--

1 REDAKCIJA.
Štai iš Amerikos gavau didžiulę, 318 pusi, 

apysaką “Povilas Jurką* Apysakos autorius 
Mikas Rasoda. Knyga išleista 1935 metais.
Tikriausia labai retas Nepriklausomos Lietu
vos pilietis šią knygą yrį matęs ar skaitęs.
O knyga verta dėmesio. įPirmiausia šios apy
sakos autorius pasirodo gina gabus rašytojas, 
mokąs veikalui suteikti įdomų intrigos rutu- 
liojimą. Apysaka parašyta sklandžiu, gyvu 
realistiniu stiliumi. Turinys iš lietuvių gyve
nimo, su kairumo tendencija. Knygos fabulos 
ir turinio nepasakosiu. Ne tai mums įdomu. 
Įdomu tai, kad Mikas Rasoda, kuris, be abe
jo* gyvena pačioj Amerikoj- ir gerai ją pa
žįsta, irgi vaizduoja keletą lietuvių biznierių, 
kurie labai panašūs į Cvirkos Kruką, tik žy
miai grobuoniškesni ir jeigu ne literatūriškai, 
tai gyvenimiškai realesni.

Vienas toks Krukas yra Burtonas, tikras 
lietuvis, katalikas ir geras patriotas. Tik 
šisai Krukas, deja, yra saliūnininkas, o ne 
graborius (Be abejo, Cvirka šiek tiek suklydo 
savo Kruką padaręs graboriumi, o ne saliū- 
nininku). štai Burtono ideologija: “Politiniu 
atžvilgiu jis, šiuo tarpu, buvo demokratas, 
ir uolus Tammany Hali rėmėjas. Kažkada 
Burtonas buvo įstojęs į Socialistų Sąjungą, 
tačiau ne ilgai ten buvo. Burtonas tai prisi
minęs, dar ir dabar save kvailina: ‘Argi aš 
ne žioplas! Kur tada buvo mano protas? Ko 
man ten reikėjo stoti į socialistų partiją? 
Beveik metus laiko mokėjau po 25 centus kas 
mėnuo, na, ir ką gavau? Nieko!...” Apie 
socializmą kalbėdamas, Burtonas ne kartą sa
ko kitiems: “Socializmas, vyrai, tada, kai čia 
(rodo į kišenę) yra skambučių!... Juo dau
giau kišenėj dolerių, tuo geresnis man socia- 
lizhias. Aš jo siekiu. Kas sako, kad aš ne
kovoju už socializmą?” -(34 puslp.).

Argi tai ne Kruko kalba? Ar ne tos pačios 
mintys, ar ne tas pat intelektualinis išsilavi
nimas, lepšės samprotavimas?. . .

O štai, Burtono religingumas: “Į bažnyčią 
einu taip dažnai, kaip dažnai klebonas ateina 
pas mane paūžti...” (35 pusi.).

Burtonas patrijotas kiek didesnis už kata
liką. štai ką autorius apie jo patrijotizmą sa
ko: “Burtonas buvo geras patrijotas. Jis bu
vo dviejų šalių patrijotas. Amerikos ir Lietu
vos. Amerikos todėl, kad čia gyvena ir daro 
biznį, o Lietuvos,—kad iš ten atvyko ir į ten 
vėl žada kada nors grįžti. Ten ruošiasi pirk
ti gerą centrą arba brangius namus Kaune” 
(35 pusi.).

Ir dar štai Burtonas rodo “lojalumą”: “Pas 
mane gali užeiti ir komunistas ir aš jį pa
mylėsiu lygiai, kaip visus, jei tik turi kuo 
užsimokėti.” (ten pat).

Juk lygiai tokį pat tolerantiškumą rodė gro
buonis Krukas. Jis laidojo visus be pažiūrų 
ir religijos skirtumo “ant visų kapinių.”

štai keletas Burtono išminties perlų apie 
gyvenimą: “žmonės pinigų turi, tik reikalin
ga žinoti, kaip juos pasiimti...” “Amerikoje 
mokslas, išmintis ne galvoje, o kišenėj. Jei 
dolerių turi, tai ir mokytas ir garbingas, o 
be jų—turėk mokslo maišus, jis bus niekas,” 
ir t. t.

Autorius knygoje vaizduoja tą laiką, kai 
Amerikoje tebebuvo “sausasis režimas”—pro- 
hibicija ir geriausį biznį galima buvo daryti 
iš mūnšaino.

žmonės gėrė slapta šnapsą dar daugiau, ne
gu dabar viešai. Be to, pats šnapsas buvo 
kokie nuodai, šiuo verslu biznį buvo galima 
greit padaryti. Bet lietuviškam saliūnininkui 
Burtonui to uždarbio permaža. Jis su kitu, 
dar didesniu Kruku, saliūnininku šarmeliu už
veda “galabijimo” biznį. Gyvenimo parblok
štų žmonių niekur nestinga. Tokius žmones 
Burtonas ir šarmelis apsiima “dovanai mai
tinti” ir nakvinti.

Kas gi tai per labdarybė? Labai paprasta. 
Saliūnininkas apdraudžia koletai tūkstančių 
tokį gyvenimo parblokštą, maitina blogiau
siu maistu, nuodiją mūnšainu, o kai tas varg
šas žmogus vieną rytą randamas negyvas,— 
saliūnininkas pasiima apdraudos premiją. Ir, 
anot autoriaus, saliūnininkai buvę net slaptą 
sutartį tarpusavy sudarę, kad auka niekur 
nepaspruktų, kad visur gautų tą patį užnuo- 
dinto mūnšaino stiklą.

Ir štai, šitokiu būdu, Burtonai ir šarmeliai 
susikrauna kapitalus, rodosi gerais patrijo- 
tais, auka “tėvynės reikalams” ir žmonių tar
pe įsigyja gerą vardą.

Štai autorius pavaizduoja vieną sceną, kaip 
“duosnusis,” “pamaldusis” ir “patrijotiškasis” 
Šarmelis rūpinasi savo tėvyne. Parapijos sve-? 
tainėje susirinkimas. Klebonas renka Lietuvai 
aukas. Jis sako: “Už dešimt dolerių bus nu
dėtas vienas bolševikas, o už penkinę—vienas 
lenkas. Kas duos dešimtinę nudėjimui vieno 
bolševiko?” šarmelis atsistoja ir pareiškia: 
“Jei šitame mitinge atsiras penkiasdešimts 
žmonių, kurie apsiims paaukoti nušovimui po 
bolševiką, tai aš tolygią sumą duosiu vienas 
pats.” Ir jis atsistojęs ant estrados, padavė 
čekį. “Va, penkiasdešimts bolševikų šarmelis 
vienas nudaigos!”—visai salei pareiškia kle
bonas (108 pusi). Ir tik vėliau žmonės su
žino, kad didžiumą pinigų klebonas pasiliko 
sau. Tokiu tai būdu didžiuma bolševikų liko 
nenudaigota.
• šitokių ir panašių situacijų pilna visa apy
saka. Didžiumos veikėjų išmintis nepraneša 
Franko Kruko išminties, bet savo neigiama 
morale toli pralenkia Franką Kruką. Doleris 
—viso ko mastas: ir patrijotizmo, ir religi
jos, ir mokslo.

Pasveikinimai
Septintam Lietuvių Meno Są
jungos Suvažiavimui, Jvyku- 
siam Birželio 21, 22 Dienomis, 

Cleveland, Ohio
Lyros Choras, Cleveland, Ohio $5.00 
Aido Choras, Roseland, Ill. 5.00 
ALPMS 1 Apsk., Chicago, Ill. 2.00 
LKM Choras, Chicago, Ill. 2.00 
Teatro 1 kuopa, Chicago, Ill. 2.00

Viso $16.00
Lietuvių Meno Sąjungos var

du, sveikinusiems Septintąjį 
Suvažiavimą, širdin giausiai 
ačiuojame!

P. Pakalniškis,
Liet. Meno Sąj. Sekr.

Pranas Pakalniškis,
Lietuvių Meno Sąj ungos
Centro Komiteto Sekretorius

Iš LMS Posėdžio
Birželio 29, “Laisvės” name, 

įvyko Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komiteto posėdis.

Šiame posėdyj išrinkta Cen
tro Komiteto viršininkai: pir
mininku—J. Nalivaika, sekre
torių—P. Pakalniškis, iždinin- . 
ku—M. Sinkevičiūtė. (M. Sin
kevičiūtė nominuota į alterna- 
tus, bet draugui J. Kuodžiui • 
išvažiavus Chicagon—jo vie
tą užėmė Sinkevičiūtė.) Kitos 
Centro Komiteto komisijos pa
likta rinkt sekančiam posėdyj.

Kilo mintis surengt greitoj 
ateityj kompozitorės B. šali
naitės dainų paskaitą Brookly- 
ne. Vėliau turėt keletą paskai
tų įvairiais kitais klausimais.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Septintas Suvažiavimas Centro 
Komitetui uždėjo svarbią par
eigą, būtent: organizavimą ra
šytojų ratelių. Prieita išvados, 
pradedant šį svarbų darbą, 
turėt praplėstą Centro Komi
teto posėdį, kuriame galėtų 
dalyvaut visi mūsų įstaigų va
dovaujantieji draugai ir visa
pusiai šį klausimą apdisku- 
suot.

Išviso atrodo, kad Centro 
Komitetas turės daug darbo 
ateityj. Tačiau, mes delei to 
nenusiminam, nes žinome, kad 
mūsų vienetai ateis mums pa
galbon ir pasibrėžti tikslai 
bus atsiekti. \

LMS Sekretorius.

Kreipiant Vienetą 
Domę

Lietuvių “Meno Sąjunga ne
senai išsiuntinėjo savo viene
tam ankietą. Kai kurie viene
tai grąžino, bet dar daug jų 
negrąžinta. Todėl raginame 
vienetų sekretorius išpildyt pa
geidaujamus klausimus ir grą
žinti Centro Komitetui: Lietu
vių Meno Sąjunga, 46 Ten 
Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

LMS Sekretorius.
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RAUDONOJI VĖLIAVA
H. HUPPERT

(Pabaiga) Staigiai šiurpulys supurtė Albertą.

Albertas įlindo į “lapės urvą,” ve
dantį ant kamino viršaus. Karolis užda
rė geležines duris. Albertas, senas ang- 
liakasis, kasyklose jaučiasi gerai, o ka
minas buvo kaip tik kasyklų urvas.

Albertas kamine nusivyniojo raudo
nąją vėliavą, kurią buvo apsisukęs aplin
kui savo kūną, prisirišo sau už nugaros. 
Geležinės kopėčios kamino viduje buvo 
suodinos, įsitėpliojo rankas. Albertas, 
išlipęs ant kamino viršaus atsigulė krū
tine ir minutą kvėpavo tyru oru.

Kaminas augštas, augštas. Virš Al
berto galvos plati dangaus erdvė, žvaig
ždės judėjo, bet aplinkui siūbuodami 
plaukė debesėliai, kaip koki paupių aug
menys. Apačioje kaip koki rūkai atrodė 
miškas.

Pakilo vėjas, jis lindo į rankoves, už 
kaklo. Albertas kietai laikė raudoną vė
liavą ir ją rišo prie perkūnsargio stiebo. 
Pririšimas trūko. Bet kiekvieną mazgą 
darydamas jis galvojo: “Mūsų vėliava, 
mūsų vėliava! Tu gražiai plasnosi. Ry
toj visi tave matys ir žinos, kad tai mū
sų vėliava! Streikuojantiems darbinin
kams tu būsi vilčia, palaikytoja jų ko
vos!”

Ir kada gerai pririšęs paleido vėliavą, 
tai galingas vėjas, kaip kokis padėjėjas, 
smarkiai suplasnojo ją ir iškėlė iki pat 
perkūnsargio stiebo viršaus. Albertas 
iš džiaugsmo vos nesušuko. Tamsoje 
raudonoji vėliava atrodė veik juoda.

Ant bažnyčios vėl laikrodis išmušė.’ 
Albertas žemyn lipo išlaukine kamino 
puse. Atsistojęs ant ketvirto ,geležinio 
laiptelio nuo viršaus, jis išsitraukė ma
žą plieninį pjūkluką ir pradėjo pjauti 
viršutinį laiptelį (priekabą). Geležiniai- 
laipteliai buvo apie pirštas storumo. 
Kiekvieną iš jų reikėjo nupjauti abie
juose galuose. Didelio sunkumo nebuvo, 
tik didėjantis vėjas kenkė... Gerai, kad 
paryčiu pasidarė tarusiu. Dangus apsi
traukė debesiais ir pn’fiias lietaus lašas 
nukrito ant kepurės matiko. Albertas 
skubino darbą, jam darėsi šalta. Kiek
vieną nupjautą laiptelį jis plačiai ranka 
užsimojęs mesdavo į molio lauką. Ant 
kamino plevėsavo raudonoji vėliava. 
Lietus laukė. Viskas sekėsi.

Lietus lauke, bet laikas nelaukė. Ka
da nuo kamino viršaus jau buvo 12 laip- 
.telių nupjauta, tai Albertas katino grei
tumu nulipo žemyn. Jau veikiausia bu^ 
Vo trečia valanda. Mažytė lemputė švie
tė. Karolis sėdėjo išbalęs. Fašistai mie
gojo.

—Tai velniškai kankino nervus,—tarė 
Karolis.—Tavo metami geležiniai laipte
liai dundi 
numetei 
kartu maniau: galas mums, tuojaus pa
bus.

Albertas nutraukė kalbą ir paragino 
Karolį. Sulyg jų sutarties, Karolis vi
duriu kamino turėjo užlipti viršun ir 
tiek pat laiptelių nupjauti, kad iš vidaus 
negalėtų užlipti ant kamino.

Apie valandą laiko Albertas sėdėjo 
vienas. Prie kriokimo trijų miegančių 
fašistų dar prisidėjo kaukimas vėjo. 
Kelis kartus atrodė jam, kad iš kamino 
girdisi šauksmas. Karolis sakė tiesą: 
čia buvimas baisiai vargino nervus.

kaip perkūnas! Tris iš jų 
geležinio stogo. Kiekvienu

Tartum visas kaminas su 
ganti fašistai sujudę j

siūbavo. Mie- 
jo. Vyresnysis pa- 

nepraverda.mas akis su-k^lė gąlvą ir 
bumbėjo:

—Kas ten?
Albertas priėjo prie j 

kaip tik galėjo ramiai: 
• >—Nieko, nieko, broleli 
Dar gali pamiegoti kokią

Fašistas nusisuko linkti 
užkriokė.

Kaip vėliau paaiškėjo, 
nupjautus laiptelius btive 
juostos, bet jie išsmuko ir perkūniškai 
bildėdami nukrito.

o ir tarė jam

Vėja lauke, 
valandą.

i sienos ir vėl

Karolis kelis

Kada ant Brakvedo bažnyčios bokšto 
laikrodis išmušė penktą ryto valandą, 
tai Albertas ir Karolis jau buvo kelyje. 
Jie ėjo labai pavargę. Jautė skausmą 
kelių. Ėjo geru keliu, vedančiu linkui 
Bilefeldo. Ten pas savo 
galima apsiprausti, persir

Girioje pabudo paukšči 
džių lapus, dar pavasarmii 
si plytų fabriko raudonais kaminas su 
plevėsuojančia raudona ve 
nai nesimatė bažnyčios v 
fašistine vėliava.

Ant perkūnsargio bokš 
plevėsavo didelė raudonoj: 
turn visus sveikindama se 
tu.

UIS

me-ai.
us, ilgai matė-

liava. Jau se- 
arpinyčios su

telio išdidžiai 
: vėliava, tar- 
Amadienio ry-

6.
. Per cjvyliką parų Brakvi 
raudonoji vėliava. Tik tryl

ede plevėsavo 
iktą parą pri

buvusi gaisrininkų komanda iš Paderbo- 
no ir. po kelių valandų sunkaus darbo 
nutraukė vėliavą. Bilefeldt 
gaisrininkai atsisakė, pasii 

—Mūsų pareiga gelbėti 
turtą Bilefeldo gyventojų, 
do garbę. Pekliškai augštas kaminas ir 
ne mums vėliavą pasiekti, 
galva sukti!

Per dvyliką dienų tęsėsi 
-plytų- fabriko darbininkų 
vėliava buvo matoma is-Giut'erslow ir 
net iš Garzenvinkle. Belenoj ir Redoj 
žmonės su žiūronais sulipę ant namų 
stogų' žiūrėjo į ją. Eldoje lipo ant augš- 
to. Bachum kalno. Visi žiū 
nąją vėliavą: kas gėrėjos 
Smagiai šypsojosi artojas 2!anoj. Iš Os- 
vingo raudonąją vėliavą ąveikino giri
ninkas. Raudonoji vėliav 
Darbininkai vaikštinėjo £ 
nes jų . kovos ženklas plevėsavo augštai.

Schmitenas stovėjo kalėj 
je ir pro geležines grotas 
nąją vėliavą. “Tai geras 
basi”—patsai į-save tarė.

Streikuojantieji darbiniu]

is arčiau, bet 
teisindami:

gyvastis ir 
o ne Brakve-

Neverta nei

streikas Tico 
. ^Raudonoji

rėjo į raudo- 
i, kas pyko.

plevėsavo! 
aivas iškėlę,

imo kamero- 
matė raudo- 
draugų dar-

Streikuojantieji darbininkai išreikala
vo prašalinimo Varmboldo iš “komisaro” 
vietos ir iš kalėjimo paliuoįavo savo at
stovą Schmiteną. Dar plevėsuojant rau
donai vėliavai Varmboldas buvo labai 
sumuštas Dr. Merkeltz ša

Ticas glostė burei jantį 
tuom kartu pasirašė naujč 
kad jis pristatys plytų i; 
dar dviejų naujų kalėjimų 
cent racijos logerio Reino p

Nors... Raudonosios vėl: 
ra ant plytų kamino, bet d 
plevėsavimą ilgai atsimins 
jo apylinkės gyventojai.

Vertė D. M.

ininkų.
buldogą ir 
kontraktą, 

šbudavojimui 
ir vieno kon- 
rovincijoje. 
.avos jau nė- 
vylikos dienų 
Brakvedo ir

šolomskas.

APLA Greitai Susivie
nys su LDS

tartis 
įvykus 
kins ir

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimui įsiregistravus Penn- 
sylvanijos valstijoj atsidaro 
plačios durys APLA. vieny
bei su LDS. Senai diskusuo- 
jamas ir laukiamas vienybės 
klausimas pagalios baigia pri
eiti savo galo. Galutinas abie
jų organizacijų į vieną sulie
jimas gali būt dabar skaitomas 
savaitėmis, mėnesiais, 
ne metais.

Susilaukus tokių 
žinių, todėl pravartu 
daugiau susipažint ir
nais, kuriais vaduojantis bus 
pravesta vienybė.

bet jau

Bendra Vienybės Sutartis
APLA. Nepaprasto Seimo ir 

LDS. Seimo, 1932 metais, už- 
girta Bendra Sut-artis Sujungi
mui APLA. su LDS. pirmu pa
ragrafu nusako:

“APLA. susilieja su LDS. 
lygiomis teisėmis. APLA. na
riai, susivienijus, su LDS., tu- 
rėytas pačias teises ir privile
gijas, kaip ir LDS. nariai vi
suose organizacijos reikaluo-

• Bendra Su 
kad vienybei 
vardas pašinai 
LA. nariai buš LDS. 
nes tuo vardu 
ganizacija vadi

Pomirtinės
Sutartis 

vienybei

nusako, 
APLA. 

visi AP 
nariais,

suvienyta or
usis.
Mokestys

įko aiškiai
us pomirtinės 
iks tos pačios, 
ybei mariai mo- 
nė lygiai tokioj 
išmokama. Tuo 
permainų, va-

kadnust 
įvyl 

mokestys past 
kokias iki vien; 
kėjo ir pomirti: 
pat sumoj bus 
klausimu jokių 
dinasi, nebus.

Tie nariai, kurie priguli tik 
mokės tas pačias 

kestis *ir mirus 
paveldėjai gaus.

linksmą 
visiems 
su pla-

se.
“Suvienyta organizacija pa

silieka po Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo vardu ir čarte- 
riu”.

prie APLA., 
pomirtinės mo 
tą pačią sumą ;
Tie nariai, kurie priguli prie 
APLA. ir feDS. 
tokias pat mok< 
mirtinos tiek j 
nesivienijus ga

taipgi mokės 
ėstis ir gaus po- 
at, kaip kad ir 
utų.

Pašelpos Mokestys
Susivienijus pašelpos mo

kestys pasikeis APLA. nariams 
į gerąją pusę. Pirmo skyriaus 
nariai, užsirašę ant $6.00 pašel
pos į savaitę, APLA organizaci
joj moka 50 centų į mėnesį, tai 
susivienijus mokės už tą pačią 
sumą 30 centų į menesį. An
tro skyriaus nariai, užsirašę 
ant $10.00 į savaitę, APLA. 
organizacijoj moka $1.00 į 
mėnesį, tai susivienijus, {jeigu 
priklausys antram skyriuj, 
gaudami $9.00 į savaitę nidkės 
60 centų į menesį, o jei galės 
pasikelti iki $12.00 į sakaitę, 
tai mokūs 90 centų į mėi.csį. 
Vadinasi, pašalpos mokestys 
bus daug mažesnės.

Lūžų mokesčių pas mus 
kaina 10 cenfų į mėnesį,-LDS. 
organizacijoj mokama 20 cen
tų į mėnesį. Bendrai suėmus, 
APLA. pirmo pašelpos 1 sky
riaus nariai, suvienytoj organi
zacijoj, kas menesį mažiau 
mokės po 10 centų. Antro 
skyriaus nariai, gaudami vie
nu doleriu mažiau pašei pc 
savaitę, kas menesį mokūs 
centų mažiau, kaip kad 
šiol mokėjo. Trečio sky!ri 
nariai, gaudami $2.00 daug

Skaitytoji) Balsai
MINERSVILLE, PA.

Lie-

14

tai

m o-

Keli Žodžiai iš Amerikos 
tuvių Kongreso

Atstovu buvau siųstas 
kuopos ALDLD. Į kongresą
vykau su didžiausiu pašauki
mu, kaip greičiausia pasiekti 
tą garsųjį miestą, Clevelandą, 
kur kongresas įvyks.

Kongreso eiga visapusiškai 
patenkintas, ką galiu pareikš
ti. Iš kitos pusės, man links
ma, kad galėjau parvesti 
“Laisvei” dovaną, naują skai
tytoją, iš Clevelando. Tą lai
kau už didelį pavykimą. To
dėl prisiųsdamas prenumera
tą, prašau paskelbti 
šiuos

se darbininkiškose organizaci
jose ir per daug metų darba
vosi del darbininkų klasės.

Su jos išvažiavimu, mes, eli- 
zabethiečiai, netekom vienos 
geros kovotojos. Bet mes ži
nome, kad draugę Makutėnie
nė taip pat nuoširdžiai dar
buosis Eastone. Linkime abiem 
Urbom geriausios kloties.

Ukrinas.

Petras Prasauskas
Budvoniy 

Kontraktorius
Budavoju naujus ir taisau se
nus namus. Moderniškai pada

rau krautuvėm frontus.

Laisvėj 
kelis mano žodžius.

A. Kazakevičius.

Huntington, L. I., N. Y

iki 
aus 
iau 

į savaifę, kas mėnesį njokės 
tokias pat mokestis, kaip kad 
moka dabar už $10.00 į sa-

Be to, visi nariai gausi vel
tui organą “Tiesą”, labai gurą 
laikraštį. Iš to visko mes ipa- 
tome, kad APLA. nariams 

I I 

sivienijus su LDS. bus gerokai 
mažesnes mokestys.

Tie, 
pomirtines bile skyriaus ( 
ima pašelpos), 
fondan 15 centų, vadinasi 
centus daugiau, kaip kad? 
bar moka. Bot užtai gaus gul
tui organą “Tiesą”. 

K f

Kuopų Turtas.
Sutartis nusako aiškiai, kad 

“susivienijus abiem organi 
ei jom, visokis APLA} cent 
linjs turta^Į;kąip tai pinigai, 
mortgečiai;*1' raštinės rakan 
ir tt., pereina suvienytos o|r 
nizacijos centram T a č i ja 
kuopų turtas (svetaines, p 
gai ir tt.) pasilieka kuopų 
nuosavybe.jj: pilnoj jų kontro
lėj”.

Taigi, kuopos turinčios savo 
turtą ir toliaus tvarkysis ti 
kaip kad iki šiol. Centras 
sai nesikiš į jų turtą.

Vadinasi, vienybė visa 
šiai'' naudinga APLA. 
zacijai ir visiems jo nariap' 

J. Gasiunas.

su-

kurie priguli vien prie 
ne

mokės lėšų 
5 

d ti

Troy, N. Y

ra-

ga-
u s
ni-

iip, 
vi-

pu- 
orgąni- 

s.

Sustreikavo Wulf Broth 
Co. darbininkai. Kriaučių 
pa, kur dirbo trys šimtai d 
bininku iki šiam laikui. Buvo 
visai neorganizuoti, gyveni 
aplinkybės privertė organiz 
tis.

Wulf Brothers Co. did? 
moj dirbo moterys prie vyaš- 

išskyjrus 
rų. 
vy- 
ve-

Šcl“ 
ar-

mo 
uo-

iu-

kų švarkų siuvimo, 
prosytojus, ir keletą kitų vjy 

Algos buvo mažos kaip 
rų, taip moterų. Sunkus gy 
nimas privertė organizuoti 
uniją ACW of America 
trumpu laiku susiorganizavĮ

Streiką pąskelbė 
penktadienį. Pirma 
bosas savo šapoj 
darbininkus, pasakė 
nurodydamas, kad 
gero daro žmonėm, 
dirba. Jis duodąs dirbti, ! jet 
jei jūs, darbininkai, girdi, 
priešinsitės jam, tai jis darbą 
išduos kitur padaryti. Bet 
tuom jis darb.. nepagąz 
no. Pasibaigus jo 
šapos komitetas 
streiką.

Dirbtuvės Visuos 
pasigirdo švilpukai, 
pusė darbininkų 
lauk, mažuma pasiliko, 
pirmadienį niekas 
“Kateriai 
su visais kriaučiais.

Eina pasekmingas pikiet 
kolkas streiklaužių nėra.

Stręikierys.

ir 
o. 
usi 
to,

praė, 
viso 
susišaukė 
prakal
jis dąug 
kurie Į

bą,

čia

su 
di- 

spyčitii,” 
paskelbė

kampuos 
didesnė 

išmaršf.vo 
bet

nedirbo: 
. išimti, stovi k a 'tu

as,

atsibuvo 
ant 
visai

nei

Fi- 
ap- 
jo- 
lie-

PRANEŠIMAS
Mr. Joseph Jablowskys

kaipo Representatorius

DeSoto ir Plymouth Kary
Tų -gražiausios išvaizdos 
ir saugiausi kelyje—eko
nomiškiausių—pasitikimų 

automobilių.
Šaukite jį šiandien parodyti.

Business phone—Brockton 945 
Residence. *. •—Brockton 6337

HALL MOTORS, Inc.
346 Warren Avenue 
BROCKTON, MASS.

Kreipkitės

PETER PROSS 
1771 Stillwell Ave., 

Brooklyn, N. Y.
I

Telefonas Bcachview 2-3103

sklokos išvažiavimas 
sherio farmos. Buvo 
miręs, nei programos, 
kių žaislų nebuvo. Iš ryto
tus, bet po pietų žmonių gru
pė susirinko. Taeiaus kada nie
ko gero nebuvo, tai visi grei
tai 
jau

išvažinėjo. Sklokai turbūt 
netoli mirtis.

Buvęs.

BronesIšleistuves Draugės
Bočkiutės-Makutėnienes

Birželio 27 d. susirinko gra
žus būrelis draugų ir drau
gių. Tai buvo vakaras atsisvei
kinimu su draugo Makutėnie- 
no. Mat, d. Makutėnienė apsi
vedė su d. M. Urba iš Easton, 
Pa. ir išvažiavo Eastonan gy
venti.

Keji žodžiai apie šią drau
gę. Ji gimėbr-augo Elizab'ethe. 
Dar 12 metų būdama įstojo 
į politinį veikimą, į Socialistų 
Partiją. Vėliaus priklausė Ko
munistų Partijoje ir šiaip viso-

BAR and GRILL
V. PALKAUSKAS

gaspadorius
PUIKIAI ĮTAISYTAS

Restaurantas ir Alinė i
Gaminame visokių rūšių į 

valgius lietuviško ir ame- F 
rikoniško stiliaus.

33 Bogart St., Brooklyn, N. Y.
(kampas Varet Street) 

Evergreen 8-7449
Prašome užeiti, susipažinti ir 
susidraugauti. Mūsų patarna

vimu būsite patenkinti.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės j Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 

i Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 

^igą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Įst. virš

25 metai.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAL

Dr. L. ZINS-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių- kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui 
r
.<io dydžio, 
kio
ma.

Nužemintos Kainos
suteikimui jums pasiliuo- 
savimo nuo karšto- ’* oro

pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie

Stillwell Avenue
Season Lockers tik

už $5.00
I Dviem kambarys $16.00
| Keturiem kambarys $20.00

esant 
padidinu to

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

512 Marion St., kainp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Mne. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Gleninore 5-6191

JONAS

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

t

197 Havemeyer Street
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš. vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS .
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Visiem yra leidžiama naudotis mūsų roof-garden’u gimnastikam ir 
atskiruose kambariuose nuogiem vyram ir moterim ant saulės be 

jokių ekstra mokesčių.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. Sts.

49 TEN EYCK ST., ■ BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520

NOTAR” PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

1 MSNUOTAS GRABORIUS I
660 GRAN.n STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikai įrengtos dvi koplyčios de
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.1



PirmadienPuslapis Penktas

etinė VakarienėConn
Sukatoj, Liepos 11 July

Programą Duos Geriausi Talentai Iš Brooklyno Ir Worcesterio

5 automobiliai iš Brooklyno, 3 iš Montello,

PHILADELPHIJOS DIDYSIS PIKNIKASShenandoah-Minersville Apylinke

LAISVES” NAUDAI PI NIKAS BUS

DREAM CITY PARK

\ Šokiai prasidės 8 valandą vakare 

Šokiai bus iki 2 valandos ryto.

Bus puiki programa, dalyvaus dailės spėkos net iš Brooklyn
Taipgi tikimės turėti talentų iš ^Wilkes Bąrre apielinkės.

usia iškilmė kokios Waterburyje nėra buvę

LIETUVIU PARKE 
4

Chestnut Hill Road
UŽ LAKEWOOD EŽERO

Vakarienė bus 11 valandą nakčia. •
ĮŽANGA $1.25

Philadelphijos Organizaciją didysis piknikas su dovanomis bus: *

Rugsėjo 6 September
Nauja, Nepaprastai Graži Vieta

Puikus ežeras, maudynės, laivais pasivažinėjimai.

500 Stalų Grupėms Naudotis
Patogi vieta automobiliams ir parkas platus, daug medžių ir visi parankumai.

Alcyon Park, Pitman, N.J.
Tuojau įsigykite įžangos bilietukus ir naudokitės dovanomis.

ŠO0VAN0MIS

Rugpjūčio 2 August

3 iš Worcesterio ir daugelis automobiliais iš Bostono apielinkės vyksta j šį bankietą. Visi Conn 
valstijos miestai rengiasi būti. Tai bus didžia

Prašome (sitėmyti, Kur ir Kada Yra Rengiama "Laisvės 
Naudai Parengimai Ir Kviečiame Juose Būti

Waterbury

Atsiminkime, kad ir savo dailininkus turėsime programoje. Tad 
visus kviečiame būti šiame piknike.

PIRMA DOVANA R
...   .  ■ » , III ■ ■■ .1

Šokiams Grieš Gera Orkestrą
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ALDLD Antro Apskričio Rezoliucijos
Rez. Lietuvos Reikalais

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Antro Apskričio pusmetinės 
konferencijos delegatai, įvy
kusios 28 d. birželio, 1936 me
tais,. W. Orange, N. J., aptarė 
Lietuvos dabartinę padėtį ir 
Amerikos lietuvių uždavinius 
ir pareiškia:

Mes, delegatai, atstovaujan
ti .virš 600 New Yorko ir 
New Jersey valstijų narių, pil
niausiai užginame Amerikos 
Lietuvių Visuotino Kongreso 
tarimus ir pasižadame nuošir
džiai remti to Kongreso išrink
tą komitetą visuose jo darbuo
se už atsteigimą Lietuvoje de
mokratinės tvarkos.

Mes užginame Kongreso su
manymą pasiųsti į Lietuvą 
Amerikos lietuvių delegaciją, 
euri bendrai su Francijos ir 
Anglijos darbo unijų ar kito
mis darbininkų delegacijomis 
Stirtų dabartinę Lietuvos būk- 
ę prie fašistų viešpatavimo ir 
padėtį visų priešfašistinių po- 
itinių kalinių.

Kartu mes reiškiame širdin
giausią savo užuojautą Lietu
vos priešfašistiniams politi
niams kaliniams ir pasižada
me juos remti ateityje dvasi
niai ir medžiaginiai.

nijo su ALDLD,—sveikina tą 
vienybės žygį ir kartu ragina 
mūsų apskrityj ir kitur, kur 
tik dar yra LDD narių, kad 
ir jie susivienytų su Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos kuopomis, ben
dram darbui už visų dirban
čiųjų reikalus, kuriam masi
niai lietuvių tarpe darbuojasi 
ALDLD.

Rezoliucija Būsimu Rinkimų 
Klausimu

detas atsto-

Komunistų
balsuos

b o Partija, jos ti 
vaujantis darbininkų reikalus. 
Kas balsuos už 
Partijos tikietą, tas
prieš fašistinę reakciją ir už 
darbo žmonių vienybę.

ALDLD Antro 
konferencija šaukia visus sa
vo narius ir simp 
gingai darbuotis 
rinkimuose už
Partijos kandidatus.

Balsuokite už 
Partijos tikietą!

Rezoliucijų

Seattle, Wash.
Šis Tas iš Mūsų Miesto

Apskričio

atikus ener- 
būsimuose

Komunistų

Komunistų

risi j a:Kon
Paukštys, 
Gilmanas, 
M. olomskas

Apie mėnesis laiko kaip 
streikuoja automobilių mecha
nikai. Jie reikalauja pakėlimo 
algos ir pripažinimo unijos. 
Iki šiolei automobiliu mecha
nikai buvo labai išnaudojami. 
Kaip kokią dieną jie uždirbo 
geriau, o kaip kokią visai ma
žai. Dabar jie reikalauja, kad 
būtų jiem garantuota $25 sa
vaitėje, arba 95c. per valandą, 
ir kad būt unijos šapos.

Darbininkai gerai laikosi,— 
gal bus goros pasekmes.

Bedarbių daugybės, nors 
kapitalistų laikraščiai rašo, 
kad viskas gerai, mat tie, ku
rie rašo, gerai gyvena. Bet 
bįednam žmogeliui, tai yra di
delis skurdas.

Čia Seattle s ALDLD 161 
kuopa ir Tacomas ALDLD 132 
kuopa rengia bendrai pikniką 
19 d. liepos, ant Lake Geneva. 
Kalbės drg. M. Pūkis iš Los 
Angeles, Calif. Būkite visi ir 
visos iš visų apielinkių. Pa
rodykim bendrą frontą prieš 
kapitalistus, prieš karą ir fa
šizmą. Pelnas nuo pikniko 
skiriamas darbininkų reika- 
ląms.

Senas Grinorius.

pasidrąsins kovoti prieš fašis
tus. Kongresas apvienijo Am
erikos pažangiuosius lietuvius 
teikimui morališkos ir medžia
giškos pagelbos Lietuvos žmo
nėms. Ta pagclba bus teikia
ma. Tiktai reikia, kad visos 
organizacijos Kongreso tari
mus užgirtų, prie jo prisidėtų 
ir remtų darbus Kongreso iš
rinkto Vykdomojo Komiteto.

Jūsų antras klausimas. Ca
ro valdžia šaudė į Peterburgo 
minią sausio 22 d., 1905 m.

Berlynas. — Nazių laik
raščiai vadina Tautų Lygų 
“beprotiška” už tai, kad ji 
ekonominėmis bausmėmis 
bandė priverst Italiją pasi
traukt iš Ethiopijos.

Rezoliucija ALDLD ir LDD 
Vienybes Klausiniu

ALDLD Antro Apskričio 
pusmetinė konferencija, įvy
kusi 28 d. birželio, 1936 me
tais, W. Orange, N. J., išklau
sius kuopų raportus vienybės
klausime tarpe ALDLD ir L 
pD kuopų, mūsų apskričio ri
bose, ir pasirodžius, kad di
džiuma LDD narių jau susivie-

Šiemet Jungtinėse Amerikos 
Valstijose įvyksta prezidenti
niai rinkimai. Dar niekados 
pirmiau taip nėra susiintere- 
savę įvairios grupės tuom 
įvykiu, kaip šiemet. Demokra
tai, republikonai, socialistai 
skaidosi, tveriasi naujos, gru
pės. Tik Jungtinių Valstijų 
Komunistų’ Partija yra vienin
ga ir solidari, dirba už bendrą 
liaudies tikietą — Farm erių 
Darbo Partiją ir kur to nega
lima. tai stato savo kandida
tus. Kompartija stato, savo 
kandidatus į prezidento ir vi- 
ce-prezidento vietas. •

Praeityje labai daug darbi
ninkų skaudžiai apsivylė ati
duodami šavo balsus už kapi
talistines partijas, šiemet di
džiausias darbininkų nepriete
lis yra Republikonų Partija su 
savo prezidentiniu kandidatu 
Landon, kurią remia Amerikos 
reakcininkai iš Liberty League 
ir Hearstas. Ta partija ir jos 
rėmėjai kvėpuoja ♦ fašizmu. 
Nei vienas darbo i»’ pažangos 
žmogus neturi atiduoti savo 
balsą Republikonų Partijai.

Mūsų konferencija ■ pareiš
kia, kad iš visų ’ kandidatų
bus Komunistų Partijos nacio- 
nale papėde ir lokaline, kur 
nebus sudaryta Farmerių-Dar-

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE s hereby given that License No. 
1 667*1 has been issued to the undersigned 
x> sell beer at retail under Section 75 
>f the Alcoholic Beverage Control Law at 
171 Vanderbilt Ave., Borough of Brooklyn, 
Sotmty of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS GOLDBERG
171 Vanderbilt Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE fs hereby given that License No.* 
4 8180 has been issued to the undersigned 
» well beer at retail under Section 75 
t>f the Alcoholic Beverage Control Law at 
! Me Donouvh Street. Borough of Brooklyn, 
bounty ’ of Kings, to be consumed Off the 
premises.

SADIE KATZ
! Me Donough St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
4 7975 has been issued to the undersigned 
g> s«ll beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
1168 Fulton Street, Borough of Broolflyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HARMS
1168 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
4 3849 has been issued to the undersigned 
Z> sell heer at retail ur><’„r Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1435 Fulton Street, Rorouvh of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY GERDFS
i486 Fulton St.. Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4257 has been issued to the undersigned 
to eel) heer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
*87 Hart Street, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB LIEBOWITZ
187 Hart St., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 7489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7»; 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Park Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN FTCKEN
200 Park Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 4818 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
>f the Alcoholic Beverage Control Law at 

3709—18th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TSADORE WEINBF.PGFR 
3708—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A <824 has been issued to the undersigned 
to sell beer et retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I^aw at 
120 Autumn Avenue, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERT KRONER
120 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
A 7128 has been issue/! to the undersigned 
to ae|| heer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
708-A Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the premises.

BENEDICT GRF'TKY 
708-A Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
,A 4748 has been issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 75 
Of tue Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Ridgewoood Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 

1 promises.
ANDREWS LATTER

282 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A M88 has been Issued to the undersigned 
to Mil beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
37< Pahnetto Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

AUGUST TRINKLE
WK Pahustto St., Brooklyn, N. Y.

Pasveikinimas Komunistų 
Partijos Konvenc jai

ALDLD 2 Apskr. Konferen
cija pasiuntė Komunistų Par
tijos Devintos Konvencijos pa
skutinei sesijai, 
nominuoti kandid 
dentą ir vice-prez: 
mo turinio pasvei 
gramu: 
Kom. Partijos Konvencijai, 
Madison Sq. Garcen, 
48th’St. & 8th A 
New York, N. Y.

Varde 600 narių Amerikos 
Lietuvių Darbiniu 
ros 
čio, 
šią 
jai 
aukojame $10.00.

M. Paukštiene, 
Apskr. Kon- 
Pirmininkė.

kurioje buvo 
Eitai į prezi
dentą, seka- 
kinima tele-

ve.,

ikų Literatū-
Draugijos Antro Apskri- 
mes pasižadame pilniau- 

pagalbą Kom 
būsimuose rinkimuose

inistų Parti-
ir

ALDLD 2 
ferencijos

Lakehurst, N. 
liūninis orlaivis 
burg” dabar atlėkė iš Vo
kietijos per 51 vai. ir 17 mi
nučių, tai yra pusdevintos 
valandos greičiau negu ka^ 
da pirmiau.

J. — Ba- 
“Hinden-

NOTTCE Is hereby Riven that license No. I NOTICE is hereby Riven that License No.
A 6591 has been issued to the underijigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1917 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. j ,

JAMES T. MC Kt‘NN*EY
1917 Church Ave^| Jjr^oklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby Riven that' License No. 
A 77C0 has been issued to ,thf» undersigned 
to sell beer at retail urjdef > Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7517—5th Avenue, Borough ’ qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . %

GIUSEPPE POLTST
7517—5th Avenue, prooklyn, N. Y.

A 8281 has been issued 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 . Gates Avenue, Boro.igh 
County of Kings, to bo 
premises.
ALBERT SCHOENFELD &. PHILIP SIEGEL 
17 Gates Ave.,

sell beer at retail
to the undersigned 
under Section 75

of Brooklyn, 
consumed- off the

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2501 East 19th Street, Bojrough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to 
premises.

MORRIS
2501 E. 19th St.,

be consumed off the
SHAPIRO

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A 7285 has been issued to the undersigned 
Io sell heer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1307 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8726 has been issued to the undersigned 
»o sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Newkirk Avenue, Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises. ■

ROSE WALDSTRETCHER
1301 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.> ------------------- .
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7535 has been issued to the undersigned 
to sell hear at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed ofl the 
premises.

ERICH MEYER ,
162—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 6713 has been issued to *he undersigned 
tp sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
3515 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO WOLFF
3515 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6573 has been issued to the undersigned 
to sell heer a4, retail undef Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
637 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises. ( . ■ 1
CONFIDENCE PURE FOOD STORE. Inc. 
647 Nostrand Ave., Brooklyn, N? Y.

N0TTCE Is hereby given that License No 
A 37#*i has been issued to the undersigned 
Io sell been at retail under Step* Inn 7r 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
*”5 Central Avenue. Borough of Brookl”n. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises, 

EDWARD KAPPTFR
235 Central Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6150 has been issued to the undersigned 
to sell henr nt retail Under Poc»|nn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
711 Knickerhneknr, Av.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the premises.

SOPTUE end FRTEDRTCK KOSTER 
711 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that. License No 
A 7141 h">s been issued to thp undersigned 
to sell beer ->t retail under See* Inn 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
°n.3 Engert A venue. Borough of Brook1”n. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STENDFR
203 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
A 6370 has been issued to the undersigned 
to s<»ll bear nt retail under Section 7b 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
'607 Avenvn U, Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

T UDWIO TIT P 
1607 Avenue U, Brooklyn, N.C)Y.
NOTTCE Is hereby given that License No. 
A 4770 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
nf the Alcoholic Beverage Control Law at 
137—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP SIEGEL
137—3rd Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Meserole Avenue, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings; to be consumed off the
premi ses»

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4991 has been issued to the undersigned 
to soil heer at retail under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2014 Avenuo. X, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
premises.
2014 Avenue X,

LENA BLOCK
Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 7296 has been issued to the .undersigned 
to sell beer at retail under Section 75
of the Alcdholic Beverage Control Law at 
365 Central Avenue, Boh 
County of Kings, to be 
premises.

SAM DUBOFF and IV
SAM and MAX FOOD MARKET 

Brooklyn, N.

ough of Brooklyn, 
consumed off the

AX KRTSSOFF
365 Central Ave.,
NOTTCE is hereby giver that License No. 
A 8944 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
835 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv jof Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SILVERMAN 
CLASSON CUT RATE FOOD STORE

835 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby givop that License No. 
A 8081 has been issued 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

to the undersigned 
under Section 75

r>802 Fort Hamilton Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kin^s, to be consumed
off the premises.

STOKER’S DAIRY, INC.
5802 Ft. Hamilton Pk’way, Brooklyn, N. Y.
NOTTCE
A 6369 has been issued 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Bevera 
428 Bedford Avenue, Bcrough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be 
premises.

is hereby given that License No. 
to the undersignrjp; 
under Section 75 

. re Control Law at
consumed off the

428 Bedford
WILLIAM IfiXSEN 
Ave Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is 
A 7979 has 
to sell beer at. retail 
of the Alcoholic Bevera 

.584 Lafayette Avenue, 
Countv of Kings, to 
premises.

hereby givep that License No. 
been issued 

at.
to the undersigned 
under Section 75 

ge Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
bę consumed off the

VICTOR
584 Lafayette Ave.,

SIQUERT
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1218 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to b^ consumed off the 
premises.

JOHANNES GEORG CORDES 
1218 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is. hereby given that License No.
A 6047 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75
of the Alcoholic Beversge Control Law at 
734 Franklin Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST H. EiCKMEYER 
734 Franklin Ave., Brooklyn, N.
NOTTCE is hereby given that License No. 

to the undersigned 
under Section 75 

ge Control Law at 
Borough of Brooklyn,

A 4280 has been issued 
Ao sell* beer at retail 
of the Alcoholic Beverąi 
560 Morgan Avenue,"uv luuigmi uyi izUicii ui nniUKiyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

CHAS.
560 Morgan Ave.,

EGK 
Brooklyn, N. Y.

10 d. birželio Suvienytų 
Valstijų teisėjas John Bowen 
atsisakė duot 4 bedarbiams pi- 
lietystės popieras. Jisai sako 
“Jūs negalite būt šios šalies 
piliečiais, nes jūs jokios nau
dos neduodate šitai šaliai. Jus 
turi maitint šios šalies valdžia 
ir jūs norite tapti piliečiais, 
kad sulaukę senatvės galėtu
mėt gauti senatvės pensiją.’ 
Bet ponas teisėjas turėtų tiem 
draugam parodyti, kur jie ga
lėtų gaut tą darbą, kad galė
tų pagelbėt tą “suvargusią’ 
valdžią. Ponas teisėjas gauna 
10 tūkstančių dolerių į metus, 
tai jis gali gelbėt. O bedarbis, 
gaudamas $1.35 pašalpos per 
savditę, negali '‘nė prasimai - 
tint šitokiam brangume, kada 
svaras bulvių kainuoja 6c, 100 
svarų maišiukas — kainuoja 
$7.00 Tokie ponai tai visai ne
mato.

Kurie dirba miškuose ir len
tų pjovyklose (Saw Mills), 
gauna 55c. per valandą. Viso
se medžio išdirbystėse dirba 
po 5 d. į savaitę, 8 valandas į 
dieną. Tai su tokia alga kaip 
tik galima žmogui išsisukt. Bet 
vis geriau, negu būt ant pa
šalpos pusgyviu.

NOTICE is hereby Riven that License N">. 
A 6272 has been issued to the undersignt<1 
to sell beer at retail under Sectioh 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law lit 
788 Flatbush Avenue, Borough of Brookl.vh, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE GORDON
788 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6519 has been issued to tho undersigned 
to sell beer nt retail under Section "5 
of the Alcoholic Beverage Control Law it 
233 Smith Street, Borou^i of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING KRAMER
233 Smith St., Brooklyn, N. ’f.

NOTICE is hereby given that License Np. 
A 7682 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail under Section "5 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 Avenue L, Borough of Brooklyp, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises,

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9175 has been issued to llie undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
549 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS’ BROS., INC.
549 Flatbush Ave., Brooklyn, N. •¥.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 7788 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
1324 Newkirk Avenue, Borougli of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS LTPSCIUTZ
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 6928 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of -the Alcoholic Beverage Control Law įit 
176 Woodruff Ave., Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGOLIS BROS., INC.
176 Woodruff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License h(o. 
X 3981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law pt 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD COHEN
1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 3799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1858 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GIUSEPPE CINCOTTA 
(NEWKIRK FRUITERS and GROCERIES) 
1858 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE Is hereby given that License N;o. 
A 6479 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1009 Foster Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises. ’

BEN. WEINSTOCK 
1009 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
4 6597 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I,aw nt 
2.2 Rochester Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX TOBIAS 
22 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7383 has been Issued to the undersign sd 
to sell beer at retail under Section vi>
of the Alcoholic Beverage Control Law at
1762 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
■premises.

DANIEL
1762 Nostrand Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
JORDAN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7543 has been issued to the undersign 'd 

~ ‘ 75
at

to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
757 Fulton Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNIE MIRER
757 Fulton St., ■ Brorttlyn, N. Y,

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija: Aš klausiu, kokią naudą 
galės duoti Lietuvos valstie
čiams Amerikos Lietuvių Kon
gresas? Aš norėčiau žinoti, to
dėl ir klausiu. Turime daug 
ginčų su žmonėmis. Kiti sako, 
kad šis Kongresas yra visai 
be vertės. O aš nepajėgiu at
sakyti į tą klausimą.

Kitas klausimas: Kokiais 
metais caro valdžia Rusijoje 
sušaudė daug žmonių Peter
burge. Aš negaliu prirodyti, ko
kiais metais, tik žinau, kad 
kunigas vedė žmones prašyti 
duonos, o gavo kulkų.

Draugiškai,
J. Burba.

Atsakymai:

Keista, kad dar randasi 
žmonių, kurie mano, kad Am
erikos Lietuvių Kongresas De
mokratinei Tvarkai Atsteigti 
Lietuvoje neduos jokios nau
dos Lietuvos darbo žmonėms. 
Nauda bus milžiniška. Kon
gresas varde Amerikos 71,000 
Organizuotų lietuvių pasmerkė 
kruviną Smetonos diktatūrą. 
Tą išgirs Lietuvos žmonės ir

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4234 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE KELLER 
STANDARD DAIRY

319 Smitli St., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4890 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER . W. KARSTEN
50 Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 ’ Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
3401 Avenue S, Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Qontrol Law at 
1828 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

.. THEODORE TIEDEMANN 
1828 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1621 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tne 
premises.,

ISEA ABDALLA
1621 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTTCE ’ is hereby given that. License No. 
A 5147 jias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1801 Stillwell Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises,

ISRAEL WOLMAN
1801 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 4783 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail unAer Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
709 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to l>e consumed off the 
premises. 1

FRANK LACAVA
709 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that Incense No. 
A 8860 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1111 Me Donald Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX MALAMUD
1111 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No 
A 5262 has been issued to the undersigned 
to soli heer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
650 Coney Island Av., Borough of Brooklvn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRTS NATHANSON
650 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8440 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 Cortelyou Rd., Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises, ,

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
A 5430 has been issued to the undersigned 
to sell . beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3516 Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ‘

NATDICH and SLAPTKOFF 
3516 Avenue S, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 6206 has been issued to the- undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
6205— 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
promises.

LOUIS HOLZSCHLAG
6206— 5th Avę., Brooklyn, N. Y,

MEDICINOS DAKTARAS
B. BOGDASAROFF

200 Second Avenue
tarpe 12th ir 13th Stt., N. Y. O.

Gydo odos, kraujo, pūstis— 
šlapinimosi ligas.

Vai.: nuo 10 :80-8 ; Sekmad.: 11-1 dieni 
I Tel.j Algonquin 4-8294

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit i Jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 6599 has been issued to 1he undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
5013 Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DICK BROMMER
5013 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7308 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
81 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OX LORD DELICATESSEN, INC.
81 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 6799 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1736 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY APPIARTUS
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 7279 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control haw at 
992 Coney Island Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN F. KARKHECK 
BLOCK ISLAND FOOD STORES

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
X 4986 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn?1 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN ESKOLD
169 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that I.iennse No. 
X 475'1 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
535 Marcy Avenue, Borough of Brooklvn, 
Countv of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MORRTS BAUMAN
535 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
X 624 3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
951 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DELLA SWIERSKI
251 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
A 3982 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

’.01 Dilmas Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL BERGON
201 Ditmas Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No 
X 6535 has been issued to the und»rsigned 
to soil beer at retail under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
321 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM GET B
321 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
X 4256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Sec'ion 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1808 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MORRIS GOLDMAN and ABE JORTNFR 
1808 Kings Highway, , Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thht License No. 
A 8127 has been issued to the undersigned 
to soil beer at retaii under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
133 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENEDICT GRESKY
133 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7981 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4613-15 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

OSCAR CARL JOHNSON
4618-15—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6228 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
876 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRTS KREVANES and 
JOSEPH KORENVAES

876 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 5795 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
544—-86th Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHRIS KIRCHER
544—86th St., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
X 4041 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
380 Etna Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICHOLAS ZAUNAR and 
KASPER SCHOJBERT

380 Etna St., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
4 4231 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
’023 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAUL KAPLAN
4023 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
4 7128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 Montague Street, Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
A 7541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1695 East 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 E. 92nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
A 4301 has l>een issued to the undersigned 
.to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
724 Franklin Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EIDEN
724 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
91.6 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL SUSSMAN
216 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytu Koplyčią 
ir salę del po šermenų pMų. 
Teikiam nemokamai vSliaua'oe 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. U N. Y.
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NOTICE is hereby given i that License No. 
B 1381 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail 1 * 
of the Alcoholic Beverage 
2229—65th 
of Kings,

Puslapis Septintas
"j____ a1*

BEEk, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retail*

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 213 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho. Alcoholic Beverage Control Law at 
5018 Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 

the 
5018

2229—65th

Vn4er Section 76 
_____  . Control. Law at 
St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises.

ISRAEL LESHIN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
A 6128 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 1717 Foster *' - - - - -
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section 75
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consigned off the
BERNARD LISWOOD

1717 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises. GETORGE ROSENSTEIN, 
E’ourth Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
220 5 has been issued to the 
sell beet at retail Under 
the Alcoholic Beverage -Control Law at 
Rock St., 
Kings, to

B 
to 

'of 
33 
of
33 Rock St.,

License No. 
undersigned 
Section 76

Borough of j Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 
FRANK ERKER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 276 has 
to sell beer ... 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Wythe 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed off the

NOTICE is hereby given tha'; License No. 
A 8144 has been issued to tl 
to sell beer at retail undei _____
of the Alcoholic Beverage Ccntrol Law at 
22 Itockaway Avenue, Borough of Brooklyn, 
County * of Kings, to bo consumed off the

e undersigned
r Section 75

premises.
BODO THIELE

22 Rockaway Ave., Bi ooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
449 Broadway 
County of Kings, 
premises.

HARRY 
449 Broadway,

retail under Section 76
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the
ALTSCHULER

, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License N**:" 
B 980 has been issued to the undersigned A 7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at _retail under Section 76 to sell beer at retail under Section 75 

of tho Alcoholic Beverage Control Law ht ' j 
7106—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, /*, 
County of Kings, to be consumed off thW 
premises.

to sell beer at retail under Section 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Bond Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
305 Bond

MARY CONA
St., Brooklyn, N. Y. 7106—3rd

ARTHUR MAUDERER 
Ave., Brooklyn, N. Y<

NOTICE is hereby given that License __
B 399 has been issued to the undersigned 
to sell heer at .....J __ ..
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 -20th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ERNEST SONCINI. 659—20th 
Street, Brooklyn. N. Y.

retail under
No.

Section 76
NOTICE is hereby given that 
B 113 has been issued to the 
to sell bee:.' at retail under ---------
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
926 Broadway, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
NICHOLAS ZALIPSKY and C. HENRY 
HOLODNAKY, 926 B’way, B'klyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 76

1
427 Wythe

MARINO RODRIGUEZ 
-B-A LOS LATINOS
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

r at retail under Section 75

NOTHDE is hereby given that License No. 
issued to the undersignctl 
retail under Section r 

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is 
A 7365 has 
to sell beri 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5807—5th j^venue, 
County of 
premises.

Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

B 2477 
to sell 
of the 
218-220 
County 
premises. OWKN C. CATO, 218-220 Win
throp St., Brooklyn, N. Y.

has been 
beer at 

Alcoholic 
Winthrop 
of Kings,

etl NOTICE is hereby given that License No. 
76 B 677 has been issued to the undersigned 
at to sell beer at rėtail under Section 76

5807—5th A
MINNA JENSEN

ve.. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at ’ 
427 Fulton Street, Borough of Brooklyn, |

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
207 Heyward Street? porough of Brooklyn, 
County of Kings, to_ be’ consumed on the 
premises. 
Heyward

MELCH1ORRE LOCURTO, 207 
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
undersigned 
Section 75

isNOTICE
A 6537 has 
to sell beer' at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 75
217—6th 
County of 
premises.

OHVVU DCMVUMU VI 4JI VUAI.V •*» 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. BARNEY SPINELLA. Bowl
ing and Billiard Academy, Inc., 427 FXilton 
Street, Brooklyn. N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
B 360 has been 
to sell beer nt 
of tho Alcoholic 
2916 Avenue I, 
County of Kings, 
premises. E'RED 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE . _____ „. ,
A 7498 has been issued to the 
to sell beer at retail under ___
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
4201 Farragut Road,—743-A E. 42nd Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off tho premises. 

ISIDORE TONKELOWITZ
42nd Street,

217—6th Av

įvenue, Borough of
Kings, to be consumed off
JAMES CORCORAN

Brooklyn, N.

Brooklyn, 
the

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

retail Under Section 75

issued to the undersigned 
retail under

Beverage Contrpl Law at 
• Borough of Brooklyn, 
to be consumed’ on the 
CORDES, 2916 Avenue I,

4201 Farragut Road,—743-A E. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 7474 has 
to sell beer at __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
981 Fulton ____ ‘
County of Kings, to be consumed off tlie 
premises.

Street, Borough of Brooklyn,

Section 76 NOTICE is hereby given that 
A 3886 has been issued to tho 
to sell beer at retail under

NOTICE is hereby given that License No, 
B 1015 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2282 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. THOMAS J. REILLY, 2282 
ETatbush Avenue, Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 75 

of tho Alcoholic- Beverage Control Law at 
292 Stagg 
County of 
premises.
292 Stagg

Street, Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

> J t
AUGUST TROGEL

St. Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that Licerse No. 
B 1987 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
2213 Avenue U. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. BRIGHTON KOSHER DELICA
TESSEN, INQ.. 2213 Ave. U. B’klyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2922 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at į ’ SAMUEL

Brooklyn. Į715 Church Ave., 
’ tho 

P’k

retail under Section 76

NOTICE is hereby given that License No. 
A 6408 has been issued to the undersigned 

'to sell beer at retail Under Section 75 
Iof tho Alcoholic Beverage; Control Law at 
229 Hopkins Street, Borough of Brooklyn, 

(County of Kings, to be consumed off the 
, premises. *.

SALOMON MARGOLIES
St., Brooklyn, N. Y.229 Hopkins

hereby given that License No.'NOTICE is hereby given that Incense No. 
A 7638 has been issued to the undersigned 

'to sell beer at retail under Section 75 
jof tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brixiklyn,(715 Church Avenue, _______ __ .........
(County of Kings, to be consumed off the 
‘ premises.

981 Fulton
MILTON GREENFIELD 

St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75
NOTICE is 
A 6859 has 
to sell bee 
of the ’Alcqholic Beverage Control Law at 
733 Church . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises. •

Avenue, Borough of Brooklyn,

733 Church
JQHN VON RUSTEN

i Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
A 6414 has 
to sell bee 
of the Alc< 
9423 Foster 
County of 
premises.

FOSTE 
9423 Foster

hereby given ■ that Incense No. 
been issued to the undersigned 

)i' at retail under Section 75 
t holic Beverage Control Law at

Avenue,
<ings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

,R AVE.
Ave..

MARKET, INC.
Brooklyn, N. Y.

7112 Bay Parkway, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed on 
premises. DELICO, INC., 7112 Bay 
way, Brooklyn, N. Y.

DIAMOND 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 378 has 
to sell 
of tho Alc( 
95 Church 
County ot 
premises.

S. N 
95 Church .

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

bec|r at retail under Section 76 
holic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on
. T. CAFETERIA. INC., 
Vve., Brooklyn, N.

the

No.NOTTCE is hereby given that License 
B 2486 has been issued to the undersignixl 
to 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1715 Avcnu*' M, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. J. ABRAMSON, 1715 Avenue 
M. Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail under Section 76

NOTICE “ia hereby given that License No. 
A 5435 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beveragq Control Law at 
226 Greene 
County of 
premises.

i
226 Greene

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off tho

GEORGE LVHR
Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTTCE is 
B 2836 has 
to sell 
of tho Alec 
344 Sumner 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 
t holic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

344 Sumner
JOHN BOEMERMANN 

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given tha: License No. 
A 6944 Jias been issued to ti e undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Cqntrol Law at 
567 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

B. NATHANSON 
567 Nostrand Ave.

Section 75
License No.
undersigned
Section 76

Borougl of Brooklyn, 
be consumed off the
and A. NASON 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tha; 
A 4763 has been issued to tie 
to soil beer at retail undei 
of the Alcoholic Beverage Cc: 
1205 Liberty Avenue, Borough . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .
OTTO D. BUCK and HENRY p. WOLBERN 
1205 Liberty

License No. 
undersigned 
Section 75 

ntrol Law at 
of Brooklyn,

NOTTCE is

Ave., Bi ooklyn, N. Y.

hereby given tha. 
been issued to tl < 

to sell beer at retail under
License No. 
'undersigned 
I Section 75

of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1082 Bergen Street, Borough 
County’ of Kings, to be consumed off 
premises. I

of Brooklyn, 
the

D-B-A
1082 Bergen

ALBERT MULLE
J. H. MULLER ».nd SON
St., Brooklyn, N.

Ri

hereby given tlud. 
been issued to tl,< 

at' retail
License No. 
i undersigned 
' Section 75

NOTTCE is 
A 7277 has 
to sell beer at' retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6810—3rd Avenuę, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. | |
6810—3rd

ISIDORE GORDO
Ave., • B n, N. Y.

is. hereby given that License No. 
e undersigned 
* Section 75

NOTICE . _
A 7179 haS been issued to th 
to sell beer at retail unde 
of tho Alcoholic Beverage Colntfol Law at 
255 Windsor Place, Borough J ’ .
County of Kings, to be consumed' off the

of Brooklyn,

premises.
WILLIAM C. HlNqi

255 Windsor Pi.,
CII

Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given tha’. License No. 
A 7965 lias been issued to tl 
to sell 
of the Alcoholic 
210 Fulton 
County of Kings, to be conn 
premises.

beer at retail unde 
Beverage Cc 

Street, Borough
r Section 75 
ntrol Law at 
of Brooklyn, 

umed off the
FREDERICK MORR1SŠE

210 I'Tilton St., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that 
B 2632 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 I'Tilton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th« 
premises.
ANNA MURRAY and BARNEY TURNER 
120 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE 
B 2676 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 7 . 
of the Alcoholic Beverage Control Law at*1! 
6808—4th Avenue, Borough of I? J 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DINE OUT CAFETERIA SHOP 
6808—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
761A 6868 has been issued to the undersigned 

_  at*0 beer at retail under Section 75 
Brooklyn,i°f the Alcoholic Beverage Control Law aį, 
1 on the-y2 Brighton Beach Ave., Borough of Brook

lyn, County of Kings, to be consumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
•1319- -18th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the . 
premises. BECKY KIMBOROFSKY and 
JAKE RAPP'APORT, 4319—18 Ave. Brook
lyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beveragq Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST JUNGE
113 Prospect PI., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

’ at retail under Section 76
: holic Beverage Control Law at 

Avenue Borough of Brooklyn,

NOTTCE is 1 
B 1880 has 
to sell bcep 
of the Alee 
572 Livonia 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

572 Livonia
WILLIAM MAYROWITZ

Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1313 has been Issued to the undersigned 
to sell 
of . the
2035 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. L. and M. DELICATESSEN, 
INC., 2035—86th St.. Brooklyn,

>ecr at retail under Section 76 
icoholic Beverage Control Law at

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under* Section 75 
of the Alcoholic Beveragd Control Law at 
9820—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER
9820—4th Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that 
B 1660 has been 
to sell beer at ____ ____ _______
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Broadway.
County of Kings, .»* uv on mv i .
premises. THEODORE K. GUACINADES, premises. 
297 Broadway, Brooklyn, N. Y.

issued to the 
retail under

License No. 
n-id*'>-signcd 
Section 76

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the I County

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7211 has................................. . . .
to sell b<n?r 
of the 
937 Me

been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 

Alcoholie Beverage Control Law at 
Donald Ave., Borpugh ot Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that 
B 1080 has been issued to the 
to sell beer at retail under

License No. 
undersigned 
Section 76 ' 

of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
358 Classon Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. HENRY KARDT, 
Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHANNES WENDTE •
937 Me Donald Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7287 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 

, of the Alcoholic Beveragd Control Law at 
96 Montgomery Street, Borough of Brooklyn, 

; County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

I ADOLPH OC1ISHORN
License No. 96 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.
undersigned 
Section 76

358 Classon

NOTTCE is hereby given that 
B 737 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2156 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. MAE BIGGS. (RESTAURANT) 
2156 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
B 1424 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
167 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings._ to be consumnd on
premises. 
Furman St.,

ANTHONY DVARSKIS, 
Brooklyn, N. Y.

the
167

NOTICE is 
B 2032 . has 
to sell beer 
of tho Alc< 
2821 Brightc 
County of Kings, 
premises.

_ that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

hereby given 
been 

' at 
holic 
n 8th

SAM WEITZ
NAT’L KOSHER DELICATESSEN & REST.
2821 Brighten 8th St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 76 
hollc Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is 
B 1013 has ___
to sell beer at 
of the Alccl 
1550 Fulton . ......... .......................................
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
JOHN M. K 
1550 Fulton

FNNEDY & HFNRY P. SMTTU
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
B 2597 has 
to S'1!! 
of tho Aleck 
407 Court

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

bee|r at retail under Section 76 
iholic Beverage Control Law at
Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8362 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage'•Control Law at 

.2503—Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN BUSCHMANN
2503 Avenue U, Brooklyn,- N. Y.

County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPI
407 Court S...

HI and CARMELO NEMIA 
Brooklyn, N.

NOTICE Is 
B 1017 has 
to sell

hereby given that License No. 
been 

bee'r at 
of tho Alcoholic

I way, 
Kings,

premises.
HARRY WALDMAN

292 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3906—4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

License No. 
undersigned 
Section 76

NOTTCE is hereby given that 
3036 has been issued to the 
sell 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Jay St., A-K-A 167 1'Tont St., Borough 

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

ELLA STURGIS
Jay St., A-K-A 167 Front St.,

Brooklyn, N. Y.

B 
to 
of 
73 
of 
on
73

beer at retail under

Incense No. 
undersigned 
Section 76

NOTTCE is hereby given that 
B 2030 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
282 Smith Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
Smith 

County of 
premises.
282 Smith

JOHN P. HUNT
St., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section , 76

NOTICE is hereby given that 
B 3060 has been issued tq the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Nostrand 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

3906—4th
LUDWIG J. CARSTENS
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No* ’ 
A 4352 has been issued to the undersigned“*''"' 
’o sell beer st retail under Section 75-G<* + 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at ’ . 
3,46 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn,m r • 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

is hereby given that License No.NOTICE
B 838 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer at 
of tho Alcoholic Beverage Control Law 
931—3rd Avenue,

retail under Section

1 Nostrand
LEO PESCE

Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2764 has been issued to the undersigned 
to seJ beer at rotsiil under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I*aw at 
520 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ESTHER WEINBERGER
E. and W. CAFETERIA and BAR 

520 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
B 2631 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control I^iw at 
107 Throop Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on ihc 
premises.

JOSEPH SALCZUNAS
D-B-A 107 THROOP AVE. BAR and GRILL 
107 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

436 Franklin
SAMUEL SILVER
Ave., Brooklyn, N. Y«j

*** mv xxivvuunv ncvvinsu xjbw at(NOTICE is hereby given that License Nol
931—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, |^ has
County of Kings, to be consumed on the?°11 .v-- 
premises.

CLASSIC CAFETERIA. INC.
931—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
B 1675 has been issued to the undersigned 
to sell beer 1 at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Sicklcn Avc.u ?
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

Borough of Brooklyn,

i been issued to the undersigned, 
beer at retail under Section To' 

of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed off the,... 
premises., ’
420 New

SAM SHIFFMAN |
Jersey Ave., Brooklyn, N. X.

573 Van
BELLE

Sicklcn Ave
WEISS

Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE .

B 794 has been issued to the .undersigned 
to sell beer at retail under ‘ Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE
A 4Ž16 ______ .....
to sell beer at retail under Section 75u 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn^ 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. j,

SARAH BRAUNSTEIN
2293 Bedford Ave., Brooklyn, N .Yt>fi

is hereby . given that License Na. 
has been issued to the undersigned

8013 20th 
County of 
premises.
8013—20th

BENJAMIN SKLAR
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 96 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4418—1th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that 
A 6968 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at-iti-i 
1617 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to bo consumed off th^(, A 
premises. ,

ABRAHAM and LOUIS SHAPIRO p.,,f 
(ACE FOOD STORES) 

1617 Cortelyou Rd., Brooklyn, N.

License No. 
undersigned rrt ♦> 
Section 75

NOTICE is hereby given that License N6.* 
IA 6623 has been issued to the undersigned^. 

Bronldvn N Y to w11 ^ec-r at retail under Section 75 
__________ ,______ ’ ’of the Alcoholic Beverage Control Law atr«*' 

NOTICE is hereby given that License No. v‘^*’, I{’>rou«h of
B 1341 has been issued to the undertdgricii ,unty of Kings, to be consumed off thO/i
to sell beer at retail under Section 76.attic sinninn
of the Alcoholic Beverage Control Law at uKIXj į
1007 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn,’ ... . ’ , DELICA1 ESSEN)
County of Kings, to be consumed on the Ridge Blvd., Brooklyn, N. Y. ri<f j
premises. ,^44®?
1007 Nostra,SSAv“, A> NEBrooklyn, N. Y. ^ĮICE is hereby given that License 

_____ ___________ |A 7305 has been issued to the undersigned 
'to sell beer at retail under Section 75 
jof tho Alcoholic Beverage Control Law ah».‘i<; < 
1419 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 

i premises. 
GELB'S DAIRY, INC.,

1419—8th Ave., Brooklyn, N. w

N>CK GANI ARIS and 
DEMETRIS MELACHR1NO 

4418—4th Ave., 1

License No.hereby given tha 
has been issued to tho undersigned

NOTICE i 
A 4111 
to sell 
of tho 
11- -bth 
County 
premises. 
UEitTl Fl ED DELICATESSEN 
11—5th Ave., B

beer at retail i 
Alcoholic Beverage 

Avenue, Borough 
of Kings,

under ! Section 75 
c Control Law at

NOTTCE is 1 
B 2310 has 1 

beer
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

• at retail under Section 76

of Brooklyn, 
to be com umed oil' the

SHOPS, INC. 
oqklyn, N. Y.

to sell
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
891 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STANLEY ADOMAITIS
891 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 8842 has been issued to tipe] undersigned 

'ection 75 
t at 

Brooklyn,'
to sell beer at retail undi r Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
125 Hicks Street, Borough oi I' ..' ‘ 
County of Kings, to be con: umed off the 
premises.

HENRY BEHREh
425 Hicks St., B ooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
B 537 lias been 
to sei; beer at 
of the Alcoholic 
316 -13th Street, .
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 
SGT. HARRY WM. 
VET'S OE FOREIGN 
316—13th St.,

issued to tlte undersigned 
retail under Section 76

Beverage Control I>aw at 
Borough of Brooklyn,

STENECK POST 
WARS OF THE

601 
U.S. 

Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
issued; t<> the undersigned 
retail under Section 

Beverage Control Law
I! 1216 has been 
to sell beer at 
of tho Alcoholic 
237 Sumner Avenue, Borougli

Section 76 
at 

..of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
premises.
237 Sumner'

PEARL K0MAC$ 
BAve., ooklyn, N. Y.

hereby given thut License No. 
been issued to t i_ 

retail undęr
Beverage Control Law 

Parkway

NOTICE is 1 
B 2992 has 
to sell beer 
of tho Alcoholic 
5002 Fort Hamilton 
.Brooklyn, County of Kings, 
cn the premises.

BALLA STEINBEltG 
5002 Ft. Hamilton Pk'way, Brooklyn, N. Y.

id undersigned
Section 76 

at 
. Borough of 

t> (bo. consumed

t Incense No.NOTICE is hereby given tin 
B 1098 has been issued to t ic undersigned 
to sell beer at retail und-'r 
of the Alcoholic Beverage C 
56-A Bogart Street, Borough 
County of Kings, to 
premises.

NOTTCE is hereby given 
B 1526 has been 
to 
of the

sell beer at 
Alcoholic

County of Kings, 
premises.

that License No. 
issued, to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at 
Borough of 

to be consumed
Brooklyn* 

on the

212—21st
CHRISTINA LONGO

St., ' Brooklyn N. Y.

NOTTCE is hereby given that License Ro. 
B 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1270 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

ROSE ALBERT
1270 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.- 
B 735 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at retail . under Section 761 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
124 North 6th Street, Borough of Brooklyn,! 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

JOSEPH GEORGE SAGEVICH
124 North 6th St., Brooklyn, N. Y. NOTICE is -hereby given that License No. 

Al ...............................
to .............  ... __ ___ ____  ______

"“.of the Alcoholic Beverage Control Law at 
76.66 -4th Avenue, Borough of Brooklyn,

6046 has been issued to the undersigned^* 
sell boor at retail under Section 7t> “NOTTCE is hereby given that License No. 

B 3622 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76(66 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law atiCounty of Kings, to be consumed off the, 
S5 North 7th Street, Borough of Brooklyn, premises. 
County of Kings, to be consumed on the HARRY RABINOWITZ
premises. (66—4th Ave., Brooklyn, N. Y»^"4.

ANTHONY LACHTARA ________________ - . .
85 No. 7th St., Brooklyn, N. Y.

<— ---- -------- --------- (NOTICE is hereby given that License No.
NOTICE is hereby given that I.iccnse No. ;A 5432 has been issued to the undersigned''"'* 
B 3630 has been issued to the undersigned Ito sell beer at retail under Section 75 .
to sell beer at retail under Section 76 of the Alcoholic Beverage Control Law at“'*"', 
of the Alcoholic Beverage Control Law at, 187- 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
136 Flushing Avenue, Borough of Brooklyn, .County of Kings, to be consumed off thet»-’>T 
County of Kings, to be consumed on the (premises. ___ _________ ' .
premises.

BETT’Y HOROWITZ
436 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

HENRY KAEHLER
487—5th. Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is • hereby given that License No. 
A 7212 has been lissued to the undersigned 
to s*'ll beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at

NOTICE is hereby given that License No. ' 
A 6145 has I ‘ '
to sell 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
at>8 ♦ 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

nercoy given inm license 
been issued to the undersigned , 

beer at ' retail under Section 75
oi me zxicononc ijcverage vmum oiiw ni, „ 
854 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn.] 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GOLUB,and SCHRIER
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

PETER ANDRESEN
Ave., Brooklyn, N. Y.408—5thNOTTCE is hereby given that License No. 

B 5146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholie Beverage Control Law at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
A 4083

NOTICE is hereby given that License No. 
A 5077 has been issued to the undersignedSection 76 

nitrol Law at 
of Brooklyn, 

be consumed on the
WILLIAM 1IANTMAN

Lr^oklyn, N. Y.i
NOTICE is hereby given’ thi t License No. 
B 563 has been issued to tic, undersigned 

und :r Section 76 
(pntrol Law at 

of Brooklyn, 
sumed on the

56-A Bogart St.,

332 Stagg 
County of 
premises.
332 Stagg

CONRAD WOLF
St., Brooklyn, N. Y.

Io s-dl beer at retail under . Section 75 to sell lx>or nt retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at of tho Alcoholic Beverage .Control, Law at 

19224 3rd Avenw 
'County of Kings,

4413- 4th Avenue, (Borough of Brooklyn, 19224 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn^1 *
i, to be consumed off thfe4’* * ’

premises.
ROSE TEPLEY

9224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y<
HENRY HORSTMANN

Ave., Brooklyn, N. Y.4413—4 thNOTTCE is hereby given that License No. 
B 3263 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Buffalo Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE NOTICE is hereby given that License No.-- 
A 6162 has been issued to the undersigned 

sell beer at retail under Section 75
is hereby given that License No. 

B 2414 has been 
to sell beer at 
of the Alcoholic 
802—64th Street,
County of Kings, 
premises.

to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage C 
316 Oakland Street, Borough 

' County of Kings, to be coi 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Sec’ion 75 to sell beer

Beverage Control Law at of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, (7720- 3rd 

to be consumed off the .County of 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 76 

Beverage Control Law at
Brooklvn, 

the
Avenue, Borough of Brooklyn>nJ| 
Kings, to be consumed off th«.„484 Broad 

County of 
premises.

MICHAEL
484 Broadway

Borough of 
to be consumed on HERMAN GRUBĘR

316 Oakland St.. B
SAMUEL HERBST
Ave., Brooklyn, N. * premises.

NORWEGIAN AMER. SEAMEN and 
GJOA HOLDING CORP.

802—64th St., Brooklyn, N. Y.l

•ooklyn, N. Y. Buffalo JOHN HAASE
Ave., Brooklyn, N. Y.CAPEPANOKIS

Brooklyn, N. 7720—3rdNOTICE is hereby given th; t License No! 
B 2136 has been issued to tie undersigned 
to sell beer at retail undari Section . 2 
of tho Alcoholic Beverage Cpntrol Law at 

pf Brooklyn,

NOTTCE is I 
B 1983 has 1 
to sell beer 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3903—13th 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 76
NOTICE is hereby given that License No. 
A 7238 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section • 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
58 Steuben 
County of 
premises.

No. --------- — - (NOTICE is hereby given that License No.' 
NOTICE is hereby given that License No..A 4962 has been issued to the undersigned 
A 7282 has been issued to the undersigned |to 
to sell beer at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at'6816—3rd 710—42nd ~----------- ~ ’-------- - - - - -
County of 
premises.

76NOTICE is 
B 658 has 
to sell bee i 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
269 Wyckoff Avenue, Borough of Brooklvn, 
County of 
premises.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
r at retail under Section 76 (___ 2 ‘ sell beer at retail under

retail under Section 75. of the
Section32 Sackett Street 

County of Kings, 
premises.

AUGUST
32 Sackett St.,

Borough 
to be consumed on the

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

Avenue, 
Kings, to Alcoholic Beverage Control Law at . .

____  __ ____  _____  ___ d Avenue, Borough of Brooklyn, *
Street, Borough of Brooklyn, j County of Kings, to be consumed off the
Kings, to be consumed off the ‘ M

Sttsjct, Borough of Brooklyn, 
KingsX to be consumed off the
MAURO D'AMBRA r
St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTTCE is 
B 2750 has 
to sell beer 
of the Alcoholic Beverage Control Law at ------------------ -------- :
911 Avenue U. Borough of Brooklyn, County NOTICE is hereby given that License No. 
of Kings, to be consumed on the premises. A 4312 has been issued to tho undersigned
A C* T.S .1 T> rtrfs a T T rt AXTHD ♦ arxll Vxzxzx w ft

hersby given that 
been issued to the 

at retail under
License 
undersigned
Section 76 58 Steuben

Kings, to be consumed on the

269 Wyckof:
CHARLES BUSS
Ave. Brooklyn, N. Y.

LEONARI;ELLI
Brooklyn, N. Y. 3903—13th

JOSEPH 
Ave.,

HIRSH
Brooklyn, N. Y.

A. & S. COFFEE POT and RESTAURANT, 
INC., 911 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 1492 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at rotai! under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
513 Leonard Street, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the ----------------- -------- 513

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Dfcll Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.
1821 Church

promises. ALEXANDER BULY, 
Ixxmard St., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
B 1585 has been issued to the undersign'd 
to sell beer at refill under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. NATHAN TETCHMAN, d-b-a 
R. and T. Delicatessen and Rest., 651 Man
hattan, Ave., Brooklyn, N Y..
NOTICE is hereby given that 
B 2512 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1748 Fulton St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
MID-TOWN BAR and GRILL, Rochel Winn, 
and Elijah N. Mitchel), 1748 Fulton Street, 
Brooklyn N. Y.

License No. 
undersigned 
Sec* ion 76

NOTICE is hereby given that License No. 
B 522 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

JOHN KETfiLSEN
Ave. Brooklyn, N. Y.
----------------- --------

hereby given that License Nq. 
been issued to the undcrsigndd 

retail under Section 75

NOTICE is I 
B 1287 has 
to sell bei r 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
403 South 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the 'undersigned 

• at retail under Section 76
3rd Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

NOTICE is 
A 7656 has 
to sell beer at ____ ____ ______
of tho Alcoholic Beverage Control Law ht 
338 Lewis Avenue, Borqugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

SOLOMON SOKOLOFF
338 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 7213 has been issued to the undersigned 
Io sell bder at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
37 Lincoln Road, Borough of Brooklyi y 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

LINCOLN FRUITERERS, INC.
37 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

vi me aiconoiic ucyerage voniroi Law av in
98 Hill St., Borough of Brooklyn. County of 4021—7th Ave.,
Kings, to be consumed on the prem’ses. 
EASW* END CLUB. INC., of the 22nd 
sembly Dirt. 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4086 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4021—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

HARRY WILSON
., Brooklyn, N’. Y.

of Kings County. 98 Hill
As- NOTICE is herfeby given that License No. 
St., A 7385 has been Issued to the undersigned

406 So. 3rd
JOHN MASLAUSKAS 

St.. Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is 
B 238 has 
to sell 
of tho Ale 
1191 Nostri 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

beer at retail under Section 76 
oholic Beverage Control Law at 

and Ave., 
Kings,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

FEN
1191 Nostrai

JOHN 
IMORE 
nd Ave.,

ROCHFORD
BAR and GRILL 

Brooklyn, N.
NOTICE is 
B 1095 ha; 
to sell he: 
of tho Ak 
406 Clarkson 
County of 
premises.

hereby given that License \ No. 
been issued to the undersigned 

ar at retail under Section 76. 
oholic Beverage Control Law at

Ave., Borough of Brooklvn, 
Kings, to be consumed on tho

ST ARCO LUNCHEONETTE. INC 
n Ave., Brooklyn, N. Y.406 Clarkso

NOTTCE if 
B 326 has 
to sell 
of tho Al<|i 
329 Reid 
County of 
premises.
239 Reid

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

bejer at retail under Section 76 
loholic Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, ‘ to be consumed on the

A
JOHN J. MURRAY

ve., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
B 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS ROSENBERG
767 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTTCE is hereby given that License No. 
B 562 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail • under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
590-92 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tl;o 
premises. I

BERKSHIRE LUNCH 
590-92 Atlantic-Ave.,

SO., INC.
Iirpoklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
B 1050 has been issued to the undersigned 

unil er Section 76 
Beverage Control Law at. 

Borough i of Brooklyn, 
nSumed on the

beer at retailto sell
of tho Alcoholic
573 Lorimer Street, 
County of Kings, to be co: 
premises.'

ALBERT NAPOLITANO 
d-b-a MONTE CARLO COFI ~ ’ 
573 Lorimer St.,

EE SIIOPPEE 
Ilrookiyn, N. Y,

NOTICE is hereby given tljj it; Lice ’e No. 
B 259 has been issued to tlifc und< rsigned 

uni et* Section 76 
Alcoholic Beverage (octroi Law at 

4630 Flatlands Ave., Boroug i of Brooklyn,
to sell beer at retail 
of tho
County of Kings, to be consumed 
premises.

NATALE CONTRONE
4630 Flatlands Avo., Brooklyn

on the•

N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
B 1142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1088-1090 E'lushing Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

1088-1090
HYMAN COHEN

ITushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE ___ ...
B 2989 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
146 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B 3467 has been issued to the undcrsign<\l 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
172 Hewcs Street, • Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is hereby given that License No.

Street, ■ Borough _ .
Kings, to be consumed on the

710—42nd
TORJE MIDTBO

St.. Brooklyn, N. Y.

premises.
ADOLF O. HEITMANN

6816—3rd Ave., Brooklyn, N. Y-
NOTICE is hereby given that License No.,wJJ 

is hereby given that License No. A 5343 has been issued' to the undersigned '
A 5538 has been issued to the undersigned to sell beer at retail uivler Section 75 
to sell beer at retail under Section 75iof tho Alcoholic Beverage Control Law at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at'6751—5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
4516—7th Avenue, Borough of Brooklyn. (County of Kings, to be consumed off thė'-
County of Kings, to be consumed off the premises, 
premises. 

HENRY HINCK 
4516—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

---------------- ---------  ^NOTICE is, hereby given that License No;4'”’* 
NOTTCE is hereby given that License No. A 4055 has been issued to thp undersigned’ 
A 5773 has been issued to the undersigned |to sell beer at retail under Section 75 
to sell heev -it retail under Section 75 .of the Alcoholic Beverage Control Law at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at'1409 Nortrand Ave., Borough of Brooklyn, 
338 Reid Avenue, Borough of Brooklyn, " 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE

338 Reid
W. C. LITZINGER

Ave., Brooklyn, N. Y.

SAM ZOLOTOR
6751—5th Ave., Brooklyn, N. YS

County of kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM COHEN ».
1409 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

(NOTICE is hereby given that License bfo,• ... 
is hereby given that License No. .A 9257 has been issued to the undersigned* *.’ 

’J sell beer at retail under Section 75 
75.of tho Alcoholic Beverage Control Law atr> 

of tho Alcoholic Beverage Control Law at‘141 Rogers

NOTICE
A 7825 has been issued to the undersigned to 
to sell beer at retail under Section

Hewcs
172 Hewcs

IS1DOR ROSENFIELD 
Delicatessen and Lunch Room
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 3546 has been issued to the undersigned 
to sell beer at 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
1416 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BLUE JAY RESTAURANT, INC. 
1416 Avenue J, Brooklyn, N.

retail under Section 76

the

2108 Cortelyou Rd., 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN
2108 Cortelyou Rd.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ALBRECHT
Brooklyn, N. Y.

County of 
premises.
141 Rogers

Avenue, 
Kings, to

GEORGE

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

J. JOYCE
Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No.,_, 
A 6066 has been issued to the undersigned 
to sol! beer at retail under Section 75

NOTICE is hereby given that License No., ___ __ ________ _____ __  ________
A 5308 has been issued to the undersigned jto sol! beer at retail under Section 75 
to ■ sell beer at retail under Section 75 (of the Alcoholic Beverage Control Law ajw 
of the Alcoholic Beverage Control Law at!892 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
2905 Fort Hamilton Parkway, Borough of’County of Kings, to be consumed off the 

premises.
OTTO SCHULE and WM. DROEGE 

892 Nostrand Ave., Brooklyn,* N. Y. JjSB
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY J. KUCK
2905 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.No.NOTICE is hereby given th-it Licerse No. 

B 242 has been issued to thb und> -signed
JI '__ retail unilej* Sec'ion 76

of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
i iof Brooklyn, 
i isumed on the

NOTTCE is hereby given that License 
B 3472 has been issued to the undersigned 
to sell bcęr at retail under Section '76 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
373 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

EDWARD
373 Franklin Ave.,

VOTICE is hereby given that License No.
X 8171 has been issued to the undersigned’'•'“’Įį 
to sell beer at retail under Section 78:"“"4,ff' 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
503 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn,- 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL RUDICK and ’ W
ISIDORE RUDICK ... .*!P

503 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.-n wa,
—:-------■--------- :— _ .-/■

NOTICE is hereby given that License No. 
A 4040 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SIGMUND R.
318 Franklin Ave.,

to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
248 Reid Avenue, Boroiigh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN A. JACOBS
248 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. to sell beer atNOTICE _____ ... ...... _______
B 2872 ha i. been issued to the undersigned 
to soli b< 
of tho Alii 
110 Myrtle 
County of 
premises.

is
No.NOTTCE is 

B 1917 has 
to sell __ .. __ . __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
120 Norman Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed on 
promises. WILHELMINA BENEDICT. 
Norman Ave., Brodklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the 

beer nt retail under
License 
undersigned 
Section 76

the 
120

NOTICE is hereby given that 
B 1287 has been issued to the 
to sell beer at retail under

No.License 
undersigned 

„ __ ___ _____ ____ ____ Section 76
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
352 Hamilton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. MICHAEL DURKIN, 352 Hamil
ton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
A 6169 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Section 7B 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
7702—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

110 Myrtle

7702—3rd
VEIT DAUT 

Ave. Brooklyn, N.
is hereby given that License

the

Y.

er at retail under Section 76
ioholic Beverage Control Law at

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

ROfSELENA CORPORATION
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE ia 
B 1295 ha 
to.'soil beer 
of tho Al joholic Beverage Control Law at 
303 Court 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
i been issued to the undersigned 

at retail under Section 76
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

284 Devoe Street, Borough 
County of Kings, to be co 
promises.

ANTONIO BOCCIO
284 Devoe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given thfit License No; 
B 1447 has been issued to 
to sell beer at retail un<h 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
774 Rockaway Avenue, Borough) of Brooklyn, 
County of Kings, to be co isumed on the 
premises.

he undersigned 
lor Section 76

Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the

SUSSKIND
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
B 2377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under . 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
170 Moore 
of Kings,

Section 76

170 Moore

St.. Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premise^,

MURRAY LEFFEL
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE „ ......... . . ................ .. ........ .
A 5245 tias .been issued to the undersigned 
to sell beer at retail jindetv Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4209 Farragut Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo . consumed off the 
premises.

HENRY FITSCHEN
4209 Farragut Road, . Brooklyn, N. Y.

No. 303 Cdurt
WILLIAM MUSELLA
St., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE ia 
B 2081 ha 
to sell beer ... ___ ___ ______
of the Al ;oho)ic Beverage Control Law at 
337 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
, been issued to the undersigned 

at retail under Section 76

Kings, to be consumed on the

MORRIS K0RM 5L
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No. 
B 1048 has been issued to the undersigned 
to sell 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
3160 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN F. WILLIAMS 
3160 Fulton

beer at retail under Section 76

St., Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off th<
TURCZANY

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that’ License No. 
A 5263 has bben issued to the undersigner’ 
to sell beer at retail under Section 7f 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5417—5th Avenue, Boropgh of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

NOTICE is hereby given that Ucense No. 
B 1892 has been issued to the undersigned 
to sell heer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1981—86th St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GUS CAVODRES 
THEODORE LIR1OTAKIS and

1981—86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givert that Ljfccnsc No. 
A 7942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undrfr Section 75 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern P’kway, Borough^pf Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed off the 
premises.

337 Bedforl
ALEX COHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licor-e No. 
B 1552 ................................. ' '
to sell 
of the 
78—6th 
County „ .
premises. ' 
B. and T. COFFEE SHOP n 
78—6th Ave., 1

has been 
beer nt

Alcoholic 
Avenue, 

of Kings,

issued to 
retail under

Beverage Control I aw at 
Borough 
to be co

the unde signed
Sect'in 76

of Bi 'oklyn, 
insumed on the
and REST. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
B 2764 has ' 
to sell beer .. ___
of the Alcoholic 'Beverage Control Law at 
341 Nevins 
County of 
premises.
341 Nevins

hereby given that License No. 
been issued to the Undersigned 

at retail under Section 76
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the
CHRISTIE GALIO

St., Brooklyn, N. Y.

5417—5th
KARL F. ENDRESS 

Ave., Brooklyn, N.
is hereby given that License

HARRY ZABITZ 
Operating as Washington Butter & Egg M’kt
335 Eastern P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE ii ! 
A 6251 has 
to sell beer . ___
of the Al ioholic Beverage i Control Law at 
169 Caiyci 
County of 
premises. 
169 Calycr

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 75
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the 
ANDREW SCHELLE 

Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given tl 
B’ 2189 has been issued to 1 
to sell beer at retail un ______
of tho Alcoholic Beverage Control law at 
Ebbots Field, Bedford and Sujlivan Streets, 
Borough of Brooklyn, Count 
ho consumed on the premises 

HARRY M. STEX 
EBBETS FIED 

Bedford and Sullivan Sts.,

at Licen se No. 
the undersigned

i loir Section 76

y of Kings, to
ĘNS
D
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 1580 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at rethil under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3202 Church Avenue, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to bo consumed on tho 
premises.

LENA ROVNER 
(Rovner’s Restaurant)

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y-

NOTICE is hereby given that License Noktnrrr^L 
X 6416 has been issued to the undersigned<m>n<? 
to sell beer at retail under Section 75 
of the ^Alcoholic Beverage Control Law 
2122 Neck Road, Borough of Brooklyn, __ 
County of Kings, to be consumed off 
premises. ' 1'
2122 Neck

JOE LIBOWSKY *’
Rd.. Brooklyn, N. \7'

NOTICE . ... ______ ....
A 6931 has been issued to the undersigned 
to sell hecr at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 Kingston Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS
225 Kingston Ave.,

No.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
EPSTEIN

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail upder Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718— Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be- consumed off the 
premises.

beer at retail upder Section 75
Ayepue D, Borough of Brooklyn,

DORA DATZKER
4718 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTTCE is hereby given that License No* 
A 8269 has been issued to the undersigned * * 

retail under Section 75*' 
of tho Alcoholic Beverage Control I^w at, 
449- 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, -to be consumed off the 
premises. «

WALTER KRAJEWSKI ”
449—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

—*--- *NOTICE is hereby given that License No!7
A 8020 has been issued to the undersignedf”~/'’\ 
to sell beer at ___ _ -- ,
of tho Alcoholic Beverage Control Law at ’’
402—7th Avenue, Borough of Eroontyny- * 
County of Kings, to be consumed off the ’.f> '
premijos. »r*rou '

MARTIN TOMCZYK ?• ę
402—7th Ave., Brooklyn. N. Yr <

«nj J

to so|| beer at

retail under
taw at . ■ ■•»£ 

Brooklyn?*



Puslapis Aštuntas LAISVE Pirmadien., Liepos 6, 1^36

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
l

Šia proga linkime dd. Wal- 
teriui ir Helenai laimingo šei
myninio gyvenimo.

“Laisvės” Rep.

Minios Žmonių ir Draugiška, Smagi 
Nuotaika “Laisvės” Piknike

Williamsburg Bedarbių 
Veikimas ir Planai

Liepos 1 d. susirinkimas

tyrimui padėties Harleme. Da
lys to raporto buvo, paskelb
tos tuojau pė pagaminimo. Jos 
iššaukė didelį masiij susido
mėjimą ir simpatiją Harlemo

Fašistai Gavo Per Nosį

gyventojams.
Didžiajame “Laisvės ’ jubi- 

lejiniame piknike, įvykusiam 
Šeštadienį, Ulmer Parke, daly
vavo žmonių, suvažiavusiu iš 
plačios apylinkės. Tai ištikrų- 
jų buvo jubilėjinis piknikas. 
Pirmu sykiu Brooklyno istori
joj įvyko toks milžiniškas, 
toks įspūdingas lietuvių pik
nikas.

Apie 10 vai. ryto publika 
jau pradėjo rinktis ir lygiai 11 
vai. atūžė pirmas busas dai
nuojančių draugų. Iki pat va
karo plaukė minia žmonių į 
Ulmer Parką. Parko automo
bilių lauke “tupėjo” 21 bu
sas, tartum sunkioji artileri
ja, o tų automobilių!....

‘'Bušai buvo atvažiavę iš se
kamų kolonijų: iš Bayonne,
M. J.—2 busai; Great Neck,
N. Y.—2 bs.; Hartford, Conn. 
—2 busai; Waterbury, Conn. 
—2 busai; Philadelphia, Pa. 
—2 busai; Harrison, N. J. 
—vienas busas; Stamford, 
Conn.—vienas busas; Linden, 
N. J.—vienas; Newark, N. J. 
—3 busai; Paterson, N. J.—2 
busai; Elizabeth, N. J.—vie
kas; ir iš Brooklyno Dr. Mar
tino Liuterio draugijos nariai 
atvažiavo dviem busais.

Programa prasidėjo apie 7 
vai. vakare, kurią atidarė 
Newarko Sietyno Choras, po 
draugės B. šalinaitės vadovys
te, puikiai sudainuojant “In
ternacionalą” ir kelias kitas 
dainas. Programai pirmininka
vo draugas D. M. šolomskas. 
Antrą programo punktą sma
giai išpildė Waterburio Vili
jos Choras, vadovaujant jau
nuoliui C. Strauss. Sunku būtų 
atskirai įvertinti kožno choro 
dainavimą, nes visi chorai iš
imtinai drąsiai ir skambiai at
liko savo pareigas.
•• Trečias ant programo buvo 
t^hiladelphijos Lyros Choras, 
po draugės Bose Merkiutės 
Vadovyste. Publikai daugiau
sia patiko paskutinis kaval- 
kas, kuriame Nellie Statkevi- 
čiutė dainavo solo, padedant 
chorui.

Toliau d. šolomskas persta
tė socialistą jaunuolį Keistu
tį Michelsoną. šio čia gimu
sio jaunuolio prakalbėlė ištik- 
rųjų buvo pavyzdinga, kaip 
lietuvių kalba, taip ir turiniu. 
Jis trumpais bruožais perbėgo 
įvykusio Amerikos Lietuvių 
Kongreso eigą ir perskaitė kai 
kurias svarbesnes kongreso re
zoliucijas. Draugas Michelso- 
nas taipgi pacitavo “Dirvos” 
redaktoriaus Karpio šmeižtus 
prieš buvusį kongresą ir nuo
sekliai tas nesąmones sukriti
kavo. Baigiant, kalbėtojas šau
kė visas progresyviškas spėkas. 
Vienytis prieš fašizmą. Reikia 
duot kreditas už tokią puikią 
prakalbą.

Sekė Bangos Choras iš Eli
zabeth, vadovybėje .draugės 
Stella Pociūnas. Publikai labai 
patiko choro dainavimas, o

[ypač gerą įspūdį padarė šešios 
bangietės, kurios buvo apsirė- 
džiusios ^gražiais raudonais 
švarkais ir kęlnutėmis. Chorui 
bedainuojant jos sutartinai at
liko gimnastiškus judesius. 
Jos taipgi ir be chpro padėji
mo atliko vieną kavalką.

Draugas Bimba pasveikino 
susirinkusius varde “Laisvės”, 
ir trumpai pakalbėjo apie Lie
tuvos valstiečių ir darbininkų 
padėtį, apie Kauno darbinin
kų milžinišką demonstraciją ir 
policijos užpuolimą ant de
monstrantų. Taipgi prisiminta 
apie Cleveland© kongresą ir 
užbaigė sekamais žodžiais: 
“Kongresas praėjo — darbas 
prasideda. Tęskime to kon
greso pradėtą darbą, organi
zuodami lietuviškas organiza
cijas prisidėti prie to prakil
naus darbo. ’

Sekė Laisvės Choras iš Hart
ford, Conn., vaovybėje drau-' 
gė$ Birutos Ramoškaitės, Pir
myn Choras iš Great Neck, va
dovybėje drg. Aldonos Kli- 
maitės ir programą uždarė 
Brooklyno Aido Choras, po 
B. L. šalinaitės vadovybe.

Vienas labai įspūdingas da
lykas tai tas, kad didelę chorų 
didžiumą sudarė jaunimas ir 
chorų mokytojai irgi jauni, 
čia gimę jaunuoliai.

Kiek buvo girdėti, publika 
likosi pilnai patenkinta. Antrą 
valandą ryto publika pradėjo 
skirstytis namo, džiaugdamies 
tokiu dideliu ir pasekmingu 
pikniku.

Ten Buvęs.

buvo gana skaitlingas. Apgai
lėtina, k. 
mas maž 
j e mieste 
tuvių ir 
darbės naštą ir badauja ne
mažiau už kitų tautų darbi
ninkus, todėl laikas subrusti ir 
organizuotis į Bedarbių Tary
bas ir kovoti už didesnę pa
šalpą. Ja 
ti, kad šimtą kartų 
pavalgius sėdėti susirinkime ir 
svarstyti 
pasiėmus 
šelpimo ; 
pilvu gu 
kada

ad lietuviškas jauni
ai lankosi, šioj daly- 
gyvena nemažai lie- 

ie neša tą sunkią be-

unimas turėtų supras- 
sveikiau

bedarbių reikalus ar 
iškabą pikietuoti 

staiga, negu 
ėti lovoj ir

tuščiu 
laukti,

gausi darbą.

LANKĖSI “LAISVĖJE”

Bet tūlos dalys, antras ra
porto skyrius, ponams pasiro
dė perdaug, tad jis uždrausta 
spausdint. Bet “DW” peržen
gė drausmę, kad suteikt ma
sėms tikrąjį vaizdą. |

Veltui Mokslas Suaugusiem
Williamsburg C o ntinuation 

mokykloj 95 Boerum St., duo
dama proga prasisiekti moksle 
visiems žmonėms virs 17 metų 
amžiaus. Siūlomos rAokslo ša
kos yra sekamos: anglų kalba 
ateiviams; pilietystesį pagelba; 
skaitymas; rašymas; slebizavi- 
mas; moderniška dijama; žy
dų kalba; knygved.Vstė, 
žės kultūra ir suknių 
mas.

Pereitą penktadienį SLA 38 
kp. turėjo savo susirinkimą, 
kur seimo delegatai išdavė ra
portus. J. Valaitis, Višnius ir 
Vienis stengėsi pravaryti kuo-i 
poje tarimą prieš seimo pri-' 
imtą rezoliuciją, smerkiančią! 
fašistinę diktatūrą Lietuvoje.> 
Bet kuopos nariai atmetė fa
šistukų raportą ir užgyrė sei
mo priimtą rezoliuciją.

Rep.

SUSIRINKIMAI

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
Naujai Moderniškai ĮtaisytasRESTAURANTAS

“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn
Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

i

Amerikos lietuvių Piliečių 
1 Kliubo 30-tas Metinis

PIKNIKAS
;; SEKMADIENI

12 d. liepos (July)
Grieš

.. Retikevičiaus Orkestrą
Įžanga 40 centų asmeniui 

— Bus —
KLAŠČIAUS CLINTON PARK

Betts ir Maspeth Avės. 
Maspeth, L. I.

Prasidės 1-mą valandų dieną

Sekmadienio rytą apsilankė 
“Laisvėj” nemažai tolimų sve
čių. •

Ankstybieji pribuvo drau
gai binghamtoniečiai: poetas 
S. Jasilionis, P. Jasilionienė, 
P. Pagiegala, H. Pagiegalienė, 
Aušros Choro mokytoja, ir 
Jeanette Sasterniutė, veikli 
jaunuolė. Jie dargi pribuvo ne 
tuščiomis: d. Pagiegala prida
vė $5 nuo AL1JLD 20 kuopos 
ir nuo pavienių $20 už prenu
meratas d. Jasilionio parašytų 
eilių knygos “Bešvintantis Ry
tas.”

Vėliau lankėsi philadelphie- 
čiai draugai Šmitai su sūneliu 
ir d. Vaidžiulienė.

Draugė Janušauskienė su 
sūneliu, serantonietė, liekasi 
keletai dienų Brooklyne.

Generolai Be Armijos,
Brooklyno Tautininkų Kliu- 

bas, po iniciatyva pono( Klin- 
gos, smarkiai ruošėsi ir viso
kiais būdais garsino savo pra
kalbas; vyriausiu kalbėtoju 
buvo pargabentas net iš Chi- 
cagos inžinierius Simokaitis; 
taipgi garsinta ponas Klinga 
ir Valaitis. Tos “garsios” pra
kalbos turėjo įvykti 3 d. lie
pos vakare, Piliečių Kliube. 
Bet į minėtas prakalbas atėjo 
tik kalbėtojai ir rengimo ko
mitetas ir keli laisviečiai. To
dėl prakalbos neįvyko. Prie
žastis—žmonės t a u t i n inkus 
(smetonininkus) ignoruoja. 
Mat, čia tai ne Kaune, ponas 
Klinga, čia nei karo stovį ga
li skelbti, nei čia nekaltus 
žmones gali sušaudyti, ir net, 
galų galę, nei juos gali3 pri
verst į fašistiškas prakalbas 
ateiti 1 • (

Suaugusių lietuvių buvo su
sirinkęs būrelis. Vienas dar 
paačiavo Bedarbių Tarybai už 
iškovojimą jam pašalpos. Pasi
sakė, kad jis išlandžiojęs ponų | Klasės prasideda 
įstaigas ir nieko negavęs iš jų.

Organizatorius r a p o rtavo, 
kad demonstracija prie City 
Hali nebuvo sėkminga. Jis nu
rodė, kad laimėjimas priklau
so nuo didžiumos. Jeigu mes, 
bent trečdalis New Yorko be
darbių, stipriai susiorganizavę 
nueitume 
ko mums] reikalinga: 
drapanų 
visiems.

Bedarbių namų lankymo ko
mitetas Raportavo, kad sura
do daug 
nų. Tūli 
laikas kovoti už bedarbių ap- 
drauda.

Delega 
bių konu 
kad N. 
La Guard 
stovūs į 
ištirti jų 
bedarbių 
doti tą skymą New Yorke.

Nutart 
už socialę apdraudą, surengti 
visą eilę demonstracijų 
šelpimo įstaigos.

Liepos 9, 8 v. vakaro, 
įvairių draugijų atstovų 
ferencija 
lyne.

, tuojau gautume tą, 
maisto, 

ir pastogės užtektų

badaujančių šeimy- 
iš jų pastebi, kad jau

tas iš miesto . bedar- 
erencijos raportavo, 
Y. miesto majoras 
a pasiuntė savo at- 
Nefw Jersey valstiją 
skymą atėmimui iš 

pašalpos, kad panau-

a pasmarkinti kovą

prie

įvyks 
kon- 

6-toj sekcijoj, Brook-

Kaimietis.

Kria įčiai, Rengkimės 
Piknikan!

jau 
54-to

ai, kriaučiai! Jūs
te, kad mūsų 
ir Liet. Kriaučių Ne- 
igo Kliubo piknikas

gro- 
siuvi-

šiandien, 
rugpjūčio6 liepos ir tęsis iki

14 d. Pamokos bus laikomos 
kožną dieną, išskyrus šeštadie
nį, nuo 9 vai. ryto, iki 1 vai. 
po piet. Mokslas duodamas 
veltui—nieko nereikia mokėt. 
Taigi, jeigu pageidaujate 
mokslo, užsiregistruokite 
mokykloj, 95 Boerum St.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinkimas 

{vyks ketvirtadienį, 9 d. liepos, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., kaip 8 vai. vakare. Visi‘nariai 
dalyvaukite, nes bus išduotas rapor
tas iš Amerikos Lietuvių Kongreso 
ir ALDLD U Apskričio konferenci
jos. Taipgi kurie dar nesate užsimo
kėję duoklių Už šiuos metus, ateikite 
ir užsimokėkit.

Valdyba.
(157-159)

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 6 d. liepos, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” raštinėje. Visi nariai 
dalyvaukite laiku, ir atsiveskite nau
ji} narių.

A. Bakaitis.
(155-156)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN. N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Išmesta Unijistų Byla

to 
toj

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA “Bar and Grill” 

restaurantas. Pilnai fornišiuotas.
Randasi geroj biznio vietoj. Renda 
pigi. Kreipkitės po sekamu antrašu: 
223 Kent Avė., kampas No. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.

(157-159)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

Abe Levitan, rinų suvedė
jas, tapo sunkiai sužeistas sta
tomam bildinge prie 187th St. 
ir Chitterton Ave., Bronx, 
kuomet ant jo užkrito lenta. 
Jisai yra 4-tas darbininkas, 
sužeistas prie to darbo.

Teisman buvo patraukti 
penki progresyviai Pardavėjų 
Unijos Lokaiy^iooę nariai, 
kaltinant “netvarkiajne elge
syje.” Skundas prieš juos kilo 
sąryšyje su progresyvių ban
dymu atgauti (lokalo knygas, 
kurias buvo užgrobę reakci
nio unijos vicę-pręziclento S. 
Rivin’o paskirti elementai po 
to, kaip reakcinė klika pra
laimėjo lokalo rinkimuosę.

Šuleriai Apsuko Broliukus

PARDAVIMAI
PARDUODAMA farma. Turi 90 ak

rų žemės, 1 maile nuo “state road.”
5 kambarių namas, tvartas, didelė 
vištinyčia ir maudynės namas. Kaina 
$2,200, Rašykite sekamu antrašu: 
George Forsten, Charlton Rd., Stur
bridge, Mass. ,

(156-158)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteris dirbt ant 

ūkės prie namų darbo. Darbas nėra 
sunkus, o su atlyginimu, tai susi- 
taikysim vėliaus. Mary Bubencik, R. 
D. 5, Richfield Springs, N. Y.

(156-158)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas

Manageris, Juozas Zeidat
Amerikos išdirbimo ir importuo

tos degtinės, vynai 
Šaltas, Putojantis Alus

Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

like-

Draug 
visi žino 
skyriaus 
prigulmi 
bus subdtbj, 18 dieną liepos, 
Dexter Parke, 
yra jau laikas mobilizuoti mū
sų jėgas skaitlingam pasiro
dymui Dexter Parke, kuris vi
siems yra gerai žinomas.

Pikniko tikietai yra išdalinti 
šapų pirmininkams (chairma- 
nams), tad bandykite, drau
gai, atlikti savo užduotį,, pla
tindami ykietus, o kriaučiai 
neatsisakykite nusipirkti juos; 
40 centų pikniko įžanga nė
ra didelė.

Dirbki 
pasekmėj bus užtikrintos. Tie
sa, birže 
sus savo 
bus vidupys šito mėnesio, ypa
tingai misų diena, tai nenuo- 
gąstaukitne.

Todėl, dabar

me visi bendrai, tai

io mėnuo įbaugino vi- 
šlapumu, bet kokis

J. Nalivaika,
Pikniko sekr.

“Daily 
Sul

Worker” Paskelbė 
laikytą Raportą
Workeris” išspausdi-“Daily

no savo Špaltose dokumentą, 
kurį majoras LaGuardija buvo 
uždraudęs 
žiniai. Tą 
pagamino 
Guardi j o$

skelbti visuomenės 
dokumentą-raportą 

paties majoro La- 
paskirta komisija

Stambūs Wall Stryto finan- 
sieriai tapo , apgauti. .Wall 
Stryto apylinkėj yrū krautu
vių, kur parsiduodavo 
ris” už gan žemas kainas. Pi
niguočiai, norėdami “iššme- 
ruoti tonsilius”, pirkdavo tą 
degtinę. Dabar sužihota, kad 
ta degtinė tik pigiausias alko
holis. Tą degtinę pristatė but- 
legeriai, kurie surankiojo iš
tuštintus butelius, uždėjo nau
jus ženklus ir pardavinėjo 
krautuvninkams kaipo “gerą 
šnapsą.” Sakoma, ka,d tie but- 
legeriai pardavė 1,750,000 
“keisų” į metą.

Apsivedė Walter H. Incas su 
Helena Mantuškaite ____  1

Liepos 1 d. apsivedė South 
Brooklyno jaunuolis Walter H. 
Incas su , williamsburgiete He
lena Mantuškaite.

Helena yra žinoma nuo ma
žų dienų, kaipo d 
judėjimo dalyvė. J 
sė LDSA kuopoje,
priklauso ALDLD ir LDS or
ganizacijose, taipgi veikliai 
dalyvauja Aido Chore, 
tverus So. Brooklyne chorui
Trimitui jinai buvo choro mo
kytoja. Ji lanko d. šalinaitės 
vedamas chorvedystės 
kas ir rengiasi atsakomingam 
darbui toje srityje.

Jaunasis Walteris yra 
nu iš geriausių vef 
Brooklyno LDS Jauir„_r_

arbininkų 
i priklau- 
o dabar

Susi-

pamo-

vie- 
So.

. . „ ___ ___ kuo
poje ir nuolatinis bendradar
bis LDS organo “Tiįsos” jau
nimo skyriuje. Jis dar*jaunas 
judėjime, bet parodę ganėti
nai sumanumo ir ištvermės, 
kad jame pasilaikyti ir augti.

Vėliname jaunai porai ener
gingai tęsti prakilnų darbą ir 
augti kartu su augančiu lietu
vių darbininkų judėj

ikėjų 
Aimo

imu.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Antano Ru- 

secko. Pirmiau gyveno New Yorko 
mieste, apie 5 metai atgal, bet dabar 
nesiranda tenai. Tad prašau jo pa
ties atsišaukti arba jei kas apie jį 
žino prašau man pranešt, už ką bū
siu labai dėkingas. į Rašykite seka
mai: Andrius Ruseckas, 811 Ca- 
pouse Ave., Scranton, Pa.

(146-160)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa- . 

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Charles’ Up To-Date
BARBER SHOP -> i * V 1* 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ

kirpimas

SKUTIMAS

25c
15c

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parent Yra

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijose 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone Stagg 2-4409 V

A. Radzevičius 1
GRABORIUS B

(Undertaker) K
Vedu šermenis ir palaidoji: tin- L? 
karnai ir už prieinamą kainą. 
Parsamdau automobiliu# vestuvėm, fff 

parėm. krikStynom ir- kitokiom kį 
reikalam. Ji

402 Metropolitan Avė. K
(Arti Marcy Avenue) Jw
Brooklyn, N. Y. vU

Te!. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKA8) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. 

Ateikite ir persitikrinkite 
337 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai 

pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime 
informacijas apie svorį ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.




